Factsheet Sambodhi Institute
Baddegama – Sri Lanka
Land & regio / plaats
Sri Lanka
Projectnaam
Sambodhi Institute
Partner(s)
Boeddhistische monniken – lokaal
Mr. Kuruwage – bouw partner
Kings Tours – logistiek partner
Omschrijving
Vanaf 2010 is de Vebego Foundation betrokken bij het Sambodhi Institute in Baddegama. Dit is
een huis waar 35 gehandicapte vrouwen wonen samen met hun twee verzorgers. Bij de eerste
kennismaking in 2009 waren de woongebouwen en het sanitair in slechte staat. Daken lekten,
slaapvertrekken waren donker en daglicht liet te wensen over. In overleg met de lokale aannemer
en de verzorgsters is een plan gemaakt om het gebouw te renoveren en weer bewoonbaar te
maken. Vebego Foundation heeft de woongebouwen en de keuken gerenoveerd, een ziekenboeg
gerealiseerd en een corridor gebouwd die de gebouwen met elkaar verbindt. Ook is alle meubilair
voorzien van een nieuw kleurtje.
 e deelnemers aan de bouwreizen hebben gedurende de bouwperiode een bijdrage geleverd door
D
mee te bouwen en dankzij financiële donaties te zorgen voor onder andere een nieuwe watertank,
keukenmaterialen en schoonmaakartikelen.
 ind 2012 is het geheel gerenoveerde Sambodhi Institute gereed en in 2013 is het gebouw met een
E
feestelijke ceremonie in gebruik genomen.
I n juni 2013 heeft brand een deel van het woongebouw verwoest. Het dak heeft schade opgelopen
en ook een deel van de wanden moeten herbouwd worden. Andere partijen hebben zich het ‘lot’
aangetrokken wat maakt dat de foundation in eerste instantie geen donatie heeft gedaan voor
renovatie.

Periode
2010 – 2012
Aantal bouwreizen
Jaar 2010 – 1
Jaar 2011 – 1
Jaar 2012 – 1
Totaal 3 bouwreizen naar dit project
Aantal ambassadeurs	
52 medewerkers hebben actief deelgenomen aan de bouw van dit project gedurende 3 bouwreizen
in de jaren 2010 - 2012
Investering in € en tijd
Jaar 2010 - € 56.275
Jaar 2011 - € 39.597
Jaar 2012 - € 45.143
Totaal = € 141.015
Hoe verder …
Het Sambodhi Institute kan in de toekomst verder zonder de directe hulp van de foundation. Door de
inbedding in de lokale samenleving hebben de monniken een toezichthoudende rol en wordt door
middel van Dana 1 voorzien in het levensonderhoud van de bewoners.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website
www.vebegofoundation.nl of contact opnemen met Annette van Waning a.vanwaning@vebego.com
1 Het geven van dana is een boeddhistisch gebruik. De bevolking geeft ‘dana’ op feestdagen aan
mensen en instellingen die het nodig hebben. Dana betekent het delen van de maaltijd. Families
brengen op feestdagen binnen hun familie dana naar het Sambodhi Institute zodat de bewoners
hiervan kunnen eten. Aan het eten van de dana gaat een boeddhistische ceremonie vooraf.

