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| Voorwoord
De NONA Vision heb ik geschreven om u een goed beeld
van onze organisatie te geven. U leest in dit document niet
alleen uitgebreid over onze visie, missie en beleid, maar ook
over onze projecten en werkwijze in Sri Lanka. Ik heb dit
document geschreven omdat ik u graag wil laten zien waarom
NONA Foundation een unieke organisatie is, een organisatie
die daadwerkelijk het verschil maakt, een organisatie die
impact heeft op een aanzienlijk deel van de Sri Lankaanse
samenleving.
Bij NONA Foundation hechten wij veel waarde aan visie, beleid
en ethiek. Dit om als organisatie succesvol te kunnen zijn,
maar ook om betrouwbaarheid en integriteit zo goed mogelijk
te kunnen garanderen. Dit jaar bestaan wij als organisatie al
15 jaar en hebben tot nu toe al ruim 1600 meisjes en vrouwen
kunnen voorzien van opvang, zorg, onderwijs of empowerment
faciliteiten.
Mijn belangrijkste taak als voorzitter is om een organisatie
neer te zetten die u permanent prikkelt en inspireert om met
ons mee te doen, als donateur, sponsor of samenwerkende
partner, een organisatie die haar beoogde doelen ook
daadwerkelijk behaalt.
Ik hoop dat u zich na het lezen van de NONA Vision bij ons
aansluit zodat we nog meer meisjes en vrouwen een kansrijk
en betekenisvol bestaan kunnen geven, een bestaan met
vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid.
Nimal Samantha van Oort
Chairman NONA Foundation
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Onze Missie

‘HET LEVEN VAN MEISJES DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN SEKSUEEL GEWELD EN MENSENHANDEL KANSRIJK EN
BETEKENISVOL MAKEN; EEN LEVEN MET VRIJHEID, GERECHTIGHEID EN MENSELIJKE WAARDIGHEID.`
Slachtoffers van seksueel geweld en mensenhandel zijn vaak
nog erg jong. De meisjes die verkracht zijn hebben soms pas
een leeftijd van zes jaar. De jongste moeders zijn niet ouder
dan 9 of 10 jaar. De meesten zijn verkracht door hun eigen
vader, broer of oom en vervolgens door hen verstoten omdat zij
zogenaamd een ‘schande’ zijn geworden voor de familie. Dus
het jonge onschuldige meisje, natuurlijk zeer getraumatiseerd
door de verkrachting, wordt zonder enig pardon uit huis gezet
en verbannen uit haar directe leefomgeving.
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Het meisje komt vervolgens op straat te staan met helemaal
niets. Geen geld, geen bezittingen, zelfs geen liefde of
bezorgdheid van familie of vrienden. Ze heeft helemaal niets
meer. Het enige wat zij nog heeft zijn verschrikkelijke angsten,
trauma’s en zorgen. Als zij nu niet wordt geholpen is de kans
groot dat zij opnieuw slachtoffer zal worden en dat zij voorgoed
in de mensenhandel of kinderprostitutie zal verdwijnen.
Dagelijks meer dan dertig keer verkracht worden is dan helaas
meer regel dan uitzondering. En omdat deze meisjes door
niemand gemist of gezocht worden is de kans op redding zo
goed als uitgesloten.

|

Ontstaan
NONA Foundation werd op woensdag 2 maart 2005 officieel
opgericht door Nimal Samantha van Oort. Nimal werd in
1983 samen met zijn tweelingbroer Djoeri geadopteerd
naar Nederland. Van kleins af aan was er altijd al de drang
om antwoord te krijgen op vragen als waarom zij waren
afgestaan door hun biologische moeder in Sri Lanka, en de
belangrijkste vraag, hoe het nu met haar in Sri Lanka zou zijn.
Toen zij in 2001 voor het eerst opnieuw in Sri Lanka kwamen
werd de drang onhoudbaar en startten zij een zoektocht naar
hun moeder. Na jarenlang niets gehoord te hebben kwam
er plotseling bericht uit Sri Lanka. De moeder van Djoeri en
Nimal bleek al lange tijd geleden te zijn overleden.
In één klap was de hoop op het uitkomen van hun droom –
om ooit hun moeder te kunnen ontmoeten – volledig
verdwenen. Dit bericht kwam ontzettend hard aan en
veroorzaakte veel verdriet. In het bericht stond ook vermeld
dat Djoeri en Nimal nog een zusje zouden hebben die nog
in Sri Lanka zou wonen. In de zomer van 2004 zijn Djoeri en
Nimal naar Sri Lanka afgereisd om haar te ontmoeten. Hoe
fijn het was om haar voor de eerste keer te zien, zo pijnlijk
was het om er achter te komen hoe hun moeder had geleden.
Zij was verschillende malen slachtoffer geworden van
verkrachting en is door iedereen in de steek gelaten omdat
zij zogenaamd – door verkracht te zijn – een schande zou zijn
geworden. Hieraan, en door het ontbreken van bescherming
en medische zorg, is zij op een leeftijd van 21 jaar overleden.
Omdat vandaag de dag nog altijd veel meisjes hetzelfde door
moeten maken als hun moeder hebben Djoeri en Nimal
speciaal ter nagedachtenis aan hun moeder NONA
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Foundation opgericht. Dit om hun droom dat meisjes die
slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel een
kansrijk en betekenisvol leven kunnen leiden, een leven met
vrijheid, gerechtigheid en menselijke waardigheid – waar te
kunnen maken.

“WAT BEGON MET EEN DROOM IS INMIDDELS
MEER DAN EEN LEVENSMISSIE”.

UITGANGSPUNTEN
De missie van NONA Foundation is glashelder: ‘Het leven van meisjes die slachtoffer zijn van
seksueel geweld en mensenhandel kansrijk en betekenisvol maken, een leven met vrijheid,
gerechtigheid en menselijke waardigheid’.

7.
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Uitgangspunten
Om deze missie te kunnen volbrengen moet NONA
Foundation over een heldere en sterke visie beschikken;
weten hoe we dit kunnen realiseren (strategie), maar ook op
welke manier we dit gaan doen (kernwaarden). Uiteindelijk
dient deze visie vertaald te worden naar een deugdelijk beleid
dat als raamwerk dient om de projecten en programma’s
zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Dit alles dient
recht te doen aan de uitgangspunten die NONA Foundation
hanteert.
NONA Foundation kent drie uitgangspunten die te allen
tijde ten grondslag liggen aan het beleid, procedures en
werkwijze. Ook dienen de uitgangspunten leidend te zijn in
ons denken en doen. NONA Foundation heeft de volgende drie
uitgangspunten:
1
2
3
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Leidend in ons handelen is de overtuiging van onze
missie en de wil om deze te volbrengen;
De professionaliteit van een gerenommeerd bedrijf;
de warmte van een hechte familie;
Te allen tijde hanteren wij het ‘We leave no one behind’
beginsel.

Als organisatie hebben wij deze uitgangspunten vastgesteld
om met ons beleid een bepaalde richting in te gaan, een
richting die parallel loopt aan onze visie en missie. Ook weten
onze medewerkers met deze uitgangspunten in welke richting
ze dienen te handelen, en nog belangrijker; of ze wel bij onze
organisatie passen. Dit speelt vooral bij onze organisatie in Sri
Lanka waar verschillende medewerkers fulltime voor NONA
Foundation werkzaam zijn.
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Ook streven wij ernaar om uit te groeien tot een organisatie die
zich kenmerkt met de professionaliteit van een gerenommeerd
bedrijf, maar met de warmte van een hechte familie. Dit om de
NONA missie zo goed mogelijk te kunnen realiseren. NONA
Foundation hecht veel waarde aan professionaliteit, niet alleen
omdat u dat van ons mag verwachten, maar ook omdat we dan
nog verder kunnen groeien als organisatie, zodat wij uiteindelijk
nog beter én nog meer meisjes kunnen helpen aan een
kansrijk en betekenisvol bestaan, met vrijheid, gerechtigheid en
menselijke waardigheid.

Wat ook bijzonder is om te zien, is dat de meisjes elkaar
onderling helpen. Dit kan variëren van advies met betrekking
tot het starten van hun eigen onderneming, tot het regelen van
een oppas voor haar kindje als een meisje bijvoorbeeld een
dagje met vriendinnen wil gaan winkelen. Niet alleen de meisjes
behoren tot het zogenoemde ‘NONA Family Network’, maar
ook hun eventuele echtgenoten en kinderen. Behalve dat dit
familienetwerk veel kansen en mogelijkheden voor de meisjes
oplevert, leidt dit ook tot aanzienlijk meer veiligheid en rust. Het
NONA Family Network waakt over hun welzijn en veiligheid.

Maar hoe hard we ook mogen groeien en hoe professioneel
we ook mogen worden, we zullen altijd in Sri Lanka de warmte
bieden van een hechte familie. Naast professionele zorg en goed
onderwijs willen wij ook liefde en genegenheid bieden, want
vergeet niet dat de meisjes vaak geen familie meer hebben.
NONA Foundation vindt het belangrijk dat er altijd mensen voor
hen klaar staan, mensen waarmee ze vertrouwelijk kunnen
spreken, mensen waarbij ze hun verdriet kunnen uiten, en
mensen die onvoorwaardelijk van ze houden. Onze mensen in
Sri Lanka staan dag en nacht voor hen klaar, voor hulp, voor
advies maar ook bijvoorbeeld om hen in contact te brengen met
diverse overheidsinstanties. NONA beschikt namelijk over een
omvangrijk netwerk in Sri Lanka.

Een laatste maar zeker niet onbelangrijk uitgangspunt van
NONA Foundation is het ´We leave no one behind´ beginsel. Dit
heeft NONA Foundation in het leven geroepen omdat wij willen
garanderen dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dit
lijkt erg logisch, maar helaas hebben wij de afgelopen jaren veel
organisaties gezien die mensen weigeren te helpen – die wel
degelijk in aanmerking zouden moeten komen voor hun hulp –
omdat zij een andere religie aanhangen, of bijvoorbeeld enkel
de taal Tamil spreken. NONA Foundation zal nooit onderscheid
maken op grond van religie, of de spreektaal; als een meisje
hulp nodig heeft waar NONA Foundation voor staat, dan zal zij
onvoorwaardelijk deze hulp ontvangen.
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Strategie
In onze strategie hebben wij vastgelegd hoe wij onze missie
willen bereiken. Een strategie dient concreet en helder
te zijn zodat de kans op een onjuiste interpretatie hiervan
geminimaliseerd kan worden. NONA Foundation tracht haar
missie te bereiken door het aanbieden van de volgende
elementen aan haar doelgroep:
•
•
•
•

Opvang en zorg;
Onderwijs en vaardigheidstrainingen;
Microkredieten en re-integratiebegeleiding;
Coaching en belangenbehartiging

Om dit te kunnen realiseren werkt NONA Foundation met
verschillende projecten en programma’s die al dan niet met
een lokale partnerorganisatie worden uitgevoerd. Zoals u
ziet is het een breed pakket aan zorg en diensten dat NONA
Foundation aanbiedt. Reden hiervoor is dat wij van mening
zijn deze meisjes behalve goede hulp ook volledige hulp
dienen te ontvangen. Dat is een belangrijke voorwaarde om
in onze missie te kunnen slagen. Meer over deze projecten
en programma’s (de implementatie van de strategie) leest u
verderop in dit document. Onze doelgroep bestaat uit meisjes en
vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, verkrachting,
mensenhandel, gedwongen prostitutie, mishandeling, uitbuiting,
slavernij, verstoting en/of verwaarlozing. Ook steunen we
moeders en dochters die gedwongen door extreme armoede hun
families achterlaten om in het Midden-Oosten als housemaid te
gaan werken
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Kernwaarden
NONA Foundation heeft een aantal kernwaarden vastgelegd,
ook wel de ‘NONA Values’ genoemd, waarnaar ieder
bestuurslid en iedere medewerker dient te handelen.
Toetsing op naleving hiervan vindt doorlopend plaats, omdat
wij veel waarde hechten aan onze kernwaarden. Bovendien
dienen de kernwaarden ook als een soort ´ethisch kompas´
voor de organisatie. Alhoewel het tegenwoordig niet meer
de tijd is om hier veel gewicht aan te geven, doet NONA
Foundation dat wel. Natuurlijk kost dat de organisatie tijd
en mankracht, maar hierdoor kan NONA Foundation u wel
garanderen dat hetgeen wat zij doet zuiver en eerlijk is.
De NONA kernwaarden zijn:
•
•
•
•

Betrouwbaarheid
Integriteit
Professionaliteit
Transparantie

Betrouwbaarheid
Als een organisatie aan betrouwbaarheid verliest, kan dat het
begin van het einde betekenen voor de organisatie. Want u wilt
toch ook niet op welke manier dan ook verbonden zijn aan een
onbetrouwbare organisatie? Hiervan is NONA Foundation zich
erg bewust. Maar hoe laat je zien dat je betrouwbaar bent? De
meeste organisaties claimen immers dat zij betrouwbaar zijn
en vaak moeten we de organisatie dan op hun woord geloven
want tastbaar bewijs blijft vaak achterwege. Het spreekt naar
mijns inziens voor zich dat een goed doel het ANBI-keurmerk
in haar bezit dient te hebben. Dit is een keurmerk van de
Belastingdienst dat vaststelt dat je onder andere aan de
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voorwaarden voldoet betreffende het besteden van gelden en
de transparantie hiervan. Het bestedingsbeleid houdt in dat je
niet te veel kosten maakt in verhouding met je de inkomsten
en dat je wel genoeg geld uitgeeft aan de realisatie van je
doelstelling.
NONA Foundation beschikt sinds de invoering ervan, 1 januari
2008, over het ANBI-keurmerk. NONA Foundation is in
januari 2014 gecontroleerd door de Belastingdienst of zij nog
wel aan alle ANBI- vereisten voldoet. Deze controle hadden
wij goed doorstaan en mochten wij het ANBI-keurmerk
behouden. Behalve dat onze transparantie (ook een van onze
kernwaarden) de betrouwbaarheid van NONA Foundation
ondersteunt, hebben wij nog een aantal manieren om onze
betrouwbaarheid te waarborgen.

Zo wordt er permanent op toegezien dat onze bestuurders en

Zo wordt er permanent op toegezien dat onze bestuurders en
medewerkers betrouwbaar handelen. Behalve dat wij hoge
eisen stellen aan eventuele partnerorganisaties heeft NONA
Foundation uitvoering en controle strikt gescheiden, in Sri
Lanka maar ook in Nederland. Wij werken in Sri Lanka met
een dubbel toezicht- en controlemechanisme, zowel bij het
naleven van de procedures voor de uitvoering van de projecten
als op de financiële verantwoording.
Integriteit
Alle medewerkers, zowel in Nederland als in Sri Lanka,
dienen te allen tijde te handelen naar onze uitgangspunten
en kernwaarden. Dit is niet vrijblijvend, maar een verplichting
die doorlopend getoetst wordt. De mensen in Sri Lanka die
voor ons werken (NONA Lanka) en die met ons werken (lokale
partnerorganisaties) dienen de ‘NONA-code’ te ondertekenen
en daarmee beloven zij ten allen tijde zo goed als mogelijk
en met maximale inspanning naar de eerder genoemde
uitgangspunten en kernwaarden te handelen.
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Wat NONA Foundation ook integer maakt is haar financieel
beleid. Zo wordt de boekhouding uitgevoerd door een extern
financieel administratiekantoor. Bovendien krijgen de
bestuursleden in Nederland geen enkele vergoeding voor hun
arbeid. Ook betalen zij hun vliegreis naar Sri Lanka, alsmede
hun verblijfkosten, helemaal zelf. Alleen onder zeer strikte
voorwaarden kan het bestuur een beperkte tegemoetkoming
toekennen om (een deel) van een vliegticket te bekostigen.
Voorwaarden hiervoor zijn dat het bestuur unaniem heeft
vastgesteld dat er een situatie in Sri Lanka is ontstaan waarbij
de fysieke aanwezigheid van een lid van het bestuur van NONA
Foundation dringend vereist is. In de afgelopen vijftien jaar is
er slechts eenmaal gebruik gemaakt van deze regeling. Ook
heeft NONA Foundation een gezond beleid ten aanzien van
haar uitgaven die niet direct samenhangen met de realisatie
van haar doelstelling. Iedere organisatie maakt kosten, daar
ontkom je niet aan. Te denken valt aan bankkosten, verplichte
contributies en drukwerk. Omdat NONA Foundation uitsluitend
bestaat uit vrijwilligers, bestuurders veel kosten voor hun
eigen rekening nemen en omdat veel diensten en goederen
door samenwerkende partners (bijna) kosteloos worden
verstrekt, is ons kostenpercentage zeer laag, zo tussen de 3 en
5 procent per jaar.
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Professionaliteit
NONA Foundation vindt professionaliteit in haar werk erg
belangrijk. Daarom bestaat NONA Foundation uit bevlogen
mensen met veel deskundigheid. NONA Foundation beschikt
over een uitgebreid Comité van Aanbeveling bestaande uit
prominenten uit diverse sectoren. Ook heeft NONA Foundation
een netwerk van samenwerkende partners waarin bekwame
ondernemers hun producten en diensten aanbieden.
Doordat specialisten en deskundigen dit werk van NONA
Foundation overnemen, wordt dit werk uitgevoerd op hoog
professioneel niveau. NONA Foundation beschikt eveneens
ook over een uniek en uitgebreid netwerk, onder andere
hooggeplaatste functionarissen in de regering van Sri Lanka.
Ook is de Voorzitter van NONA Foundation erelid van de
Diplomatic Council, een internationaal netwerk van CEO´s en
hoogwaardige diplomaten.

100%

Waarin NONA Foundation zich ook onderscheidt in
integriteit, is dat het zich 100 procent verantwoordelijk en
aanspreekbaar maakt voor al haar projecten, ook als deze
feitelijk worden uitgevoerd door een partnerorganisatie of
derde partij.
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Transparantie
Omdat wij erg trots zijn op het werk dat wij doen en op de
manier waarop wij dat doen, willen wij u eigenlijk alles
laten kunnen zien. Daarom proberen wij als organisatie
buitengewoon transparant te zijn. Niet alleen in financieel
opzicht maar ook vooral in de projecten en de daadwerkelijke
progressie die de meisjes in Sri Lanka boeken. Om u volledig
op de hoogte te houden plaatst NONA Foundation doorlopend
nieuwsberichten en projectverslagen op haar website en social
media. Ook verstuurt NONA Foundation twee tot vier keer per
jaar een nieuwsbrief met daarin nieuwsberichten, verslagen,
persoonlijke verhalen van de meisjes die hulp ontvangen en
interviews met mensen die zich voor de organisatie inzetten.

Ook publiceert NONA Foundation elk jaar de NONA Vision, een
document waarin u alles terugvindt over ons beleid,
de organisatie, en over de projecten die op het moment lopen
en projecten die we in de nabije willen toekomst starten. Om
u overzichtelijk te informeren over de resultaten die NONA
Foundation in een bepaald jaar heeft bereikt, brengt NONA
Foundation ook elk jaar een jaarverslag uit.
Om de twee jaar of drie organiseert NONA Foundation een
NONA-Dag waarop een ieder van harte welkom is.
Op deze dag vertellen wij met trots over onze projecten, de
behaalde resultaten hiervan en toekomstplannen. Behalve
bestuursleden komen ook leden van het Comité van
Aanbeveling en donateurs aan het woord. Eveneens is het
traditie dat de Ambassadeur van Sri Lanka een toespraak
houdt. De NONA-Dag wordt aangekleed met diverse zangen dansoptredens en wordt afgesloten met een heerlijk
Zuid-Aziatisch buffet.
Ook biedt NONA Foundation de mogelijkheid voor een
persoonlijk gesprek met een van onze bestuurders wanneer u
als (aankomend) donateur of geïnteresseerde meer informatie
wenst of vragen heeft over de organisatie of haar projecten.
Zoals u uit ons beleid kunt opmaken, streeft NONA Foundation
naar een optimale toegankelijkheid en transparantie van onze
organisatie.
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PROJECTEN & PROGRAMMA’S
NONA Foundation heeft op dit moment drie verschillende projecten en programma’s. Op
deze manier is zij in staat om goede zorg en hulpverlening op maat te leveren. Het spreekt
voor zich dat de projecten en programma’s met de grootste zorg voor betrouwbaarheid,
integriteit en professionaliteit worden uitgevoerd op een transparante manier..
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Programma’s & Projecten
De projecten en programma’s zijn geïnitieerd door NONA
Foundation en worden uitgevoerd door NONA Lanka al
dan niet in samenwerking met lokale partnerorganisatie
en autoriteiten. Zowel NONA Foundation in Nederland als
NONA Lanka houden streng toezicht op de voortgang van de
projecten en programma’s.
NONA EMPOWERMENT AID (Microkredieten en reintegratiebegeleiding)

De NONA Empowerment Aid biedt hulp aan meisjes die op hun
18de levensjaar de opvangtehuizen van de Kinderbescherming
moeten verlaten. Deze meisjes werden opgevangen als
slachtoffers van seksueel geweld, maar ook vanwege
verwaarlozing, fysieke - of geestelijke mishandeling.
Het is voor deze doelgroep moeilijk om een bestaan op te
bouwen in de samenleving. Omdat zij verstoten zijn door
hun omgeving kunnen zij niet altijd de start maken waar
zij recht op hebben. Ook worden zij niet altijd toegelaten
tot de middelen die zij nodig hebben om een gezonde en
gelukkige toekomst op te kunnen bouwen. NONA Foundation
helpt hen een eigen onderneming op te zetten door een
soort microkrediet te verstrekken zodat zij op den duur
onafhankelijk en zelfredzaam zullen zijn en op deze manier
zelfrespect en geloof in de samenleving hervinden. Per
meisje wordt gekeken naar wat haar talenten zijn en waar
haar potentie ligt, zodat zij bijvoorbeeld een eigen naaiatelier
beginnen, een winkeltje starten of een stukje land verbouwen.
NONA Lanka houdt permanent toezicht op de ontwikkelingen
van de meisjes en biedt ieder meisje passende begeleiding.
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De werkwijze
NONA Foundation ontvangt van de Sri Lankaanse
autoriteiten en lokale organisaties gegevens over meisjes
die de tehuizen hebben verlaten en teruggekeerd zijn in
de maatschappij. NONA Lanka bezoekt deze meisjes en
onderzoekt of er behoefte is aan NONA Empowerment Aid.
Als dit het geval blijkt te zijn, wordt in samenwerking met
het meisje een businessplan gemaakt om de kans op succes
te maximaliseren. In dit businessplan wordt uitgebreid
beschreven hoe zij het geld wil gaan investeren en op welke
wijze en wanneer deze investering een bron van inkomen kan
worden, zodat onze uitgangspunten van onafhankelijkheid en
zelfredzaamheid gerealiseerd worden. Als het businessplan

is goedgekeurd door een speciale commissie, dan wordt het
eerste deel van de NONA Empowerment Aid overgemaakt
en kan het plan onder begeleiding en toezicht van NONA
Lanka worden uitgevoerd. Na iedere afgeronde fase (vermeld
in het businessplan) zal NONA Foundation een deel van de
lening uitbetalen. Ook na voltooiing van haar eigen bedrijfje
blijft NONA Lanka deze meisjes monitoren om hun welzijn en
het functioneren van hun onderneming zo goed mogelijk te
kunnen garanderen.
NONA Foundation heeft als uitbreiding op de NONA
Empowerment Aid de “Rizana Empowerment Aid” in het leven
geroepen. Rizana Empowerment Aid kent hetzelfde principe
als de NONA Empowerment Aid maar biedt specifiek hulp aan
meisjes en vrouwen in Sri Lanka die uit wanhoop vanwege
armoede Sri Lanka willen ontvluchten om in het Midden
Oosten geld te gaan verdienen.
RIZANA EMPOWERMENT AID
De Rizana Empowerment Aid is gebaseerd op en vernoemd
naar het verhaal van Rizana Nafeek. Zij heeft 8 jaar onschuldig
in een dodencel in Saudi-Arabië gezeten vanwege valse
beschuldigingen door een Saudische familie. Fysiek en
mentaal gebroken werd zij in januari 2013 publiekelijk
onthoofd, zij was nog geen 25 jaar oud. Omdat in het Midden
Oosten ontzettend veel Sri Lankaanse vrouwen als hulp in de
huishouding werken en het overgrote deel van deze vrouwen
stelselmatig verkracht, mishandeld en gemarteld worden
en een klein percentage hier zelfs aan overlijdt wil NONA
Foundation voorkomen dat Sri Lankaanse meisjes en vrouwen
in deze situatie terecht komen.
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Door middel van een microkrediet kunnen zij in Sri Lanka
bij hun familie blijven om in hun eigen omgeving een
onderneming te starten en hun geld te verdienen. Ook wordt
deze groep vrouwen door NONA Lanka voorzien van advies
en begeleiding zodat zij hun ondernemingsdoel zo optimaal
mogelijk kunnen verwezenlijken. Met de Rizana Empowerment
Aid kunnen moeders bij hun kinderen blijven, kunnen dochters
bij hun ouders blijven en strijden zij tegen armoede omdat hun
eigen onderneming een positieve invloed heeft op hun directe
omgeving.
Meer informatie over de NONA Empowerment Aid en verhalen
van meisjes vindt u op www.nonafoundation.com.

NONA Empowerment Center (onderwijs en vaardigheidstrainingen /coaching en belangenbehartiging)

Het NONA Empowerment Center bestaat voornamelijk uit
docenten en deskundigen die de meisjes een vak leren of
vaardigheden trainen. In het ‘NONA Empowerment Center’
verzorgen wij opleidingen en trainingen in Beauty Culture,
Engelse les, Handarbeid en Teddy Bear Counseling.
Dit wordt nog op korte termijn uitgebreid met trainingen in
o.a. financiën, management en ondernemerschap. Het NONA
Empowerment is gevestigd in Kuliyapitiya, een plaats in de
Noord Westelijke Provincie.
In het NONA Empowerment Center volgen ongeveer 60
meisjes een opleiding of training. Wij nemen deze opleidingen
en trainingen zeer serieus. Daarom wordt er ook jaarlijks op
grootse wijze een
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diploma-uitreiking gehouden in het stadshuis van Kuliyapitiya.
Na deze ceremonie worden de gemaakte producten
tentoongesteld op een exhibitie in dit stadshuis. Bij de
diploma-uitreiking wordt ook altijd de Minister van ‘Women
Empowerment’ uitgenodigd om hem of haar te laten zien hoe
sterk deze meisjes en vrouwen zijn en tot waartoe ze allemaal
wel niet in staat zijn.
Ook helpt het NONA Empowerment Center de meisjes bij het
vinden van een baan. NONA beschikt namelijk over een groot
netwerk. Ook staat het NONA Empowerment Center in contact
met de lokale autoriteiten en behartigt de belangen van de
meisjes en vrouwen waar wenselijk is.

BEAUTY CULTURE
Al vanaf mei 2014 biedt NONA Foundation de opleiding Beauty
Culture aan. In ons NONA Empowerment Center is hiervoor
een speciale ruimte ingericht, met professionele inventaris en
hulpmiddelen.
In Sri Lanka is de verzorgingsbranche erg populair, vooral
bij stellen die gaan trouwen is het van groot belang om er op
en top uit te zien op de trouwdag. Maar ook veel vrouwelijke
gasten gaan graag voorafgaand aan een bruiloft nog eerst
even naar de schoonheidssalon.
Met de NONA Beauty Culture wordt een klas van ongeveer
15 meisjes in negen maanden opgeleid op het gebied van
gezichts-, haar- en huidverzorging, maar ook leren ze
bijvoorbeeld het samenstellen van bruidsboeketten.
De meisjes krijgen les van een professionele docente
die een autoriteit is op het gebied van Allround Beauty
Culture. De meisjes leren alles van haar wat zij moeten
weten als toekomstig schoonheidsspecialiste. Na negen
maanden als de opleiding succesvol is doorlopen krijgen
de meisjes een diploma en kunnen zij op termijn aan de
slag bij een schoonheidssalon, of indien zij dit willen, hun
eigen schoonheidssalon beginnen. Na de diplomering start
de volgende groep meisjes met hun opleiding van negen
maanden.
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Engelse les
Van een voormalig Government School teacher, die inmiddels
met pensioen is, krijgen de meisjes Engelse les, zowel het
spreken als het schrijven wordt behandeld. Na het afronden
van de training krijgen de meisjes een officieel certificaat
uitgereikt. Na de training kunnen de meisjes aan het werk of
doorstromen naar een cursus Engels van een hoger niveau
aan een hogeschool of universiteit.
Handarbeid
Hier leren de meisjes het maken van diverse sieraden van
kralen, maar ook bijvoorbeeld het maken van huishoudelijke
hulpmiddelen van textiel, zoals bijv. kussenslopen. Net als bij
de Teddy Bears Course worden de creatieve vaardigheden van
de meisjes erg gestimuleerd en getraind. Eén keer per jaar
worden de gemaakte producten verkocht tijdens een jaarlijkse
exhibitie show dat georganiseerd wordt door het NONA
Empowerment Center.
Teddy Bear Course
We hebben een zeer ervaren docente die de meisjes leert om
“teddy beren” te maken. Het bijzondere is dat de intensieve
begeleiding ook gericht is op het helen van trauma’s die veel
meisjes hebben. Met deze training/therapie zijn wij in 2015
gestart en al veel meisjes hebben hier erg veel baat bij gehad.
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The NONA Gardens (Opvang en zorg)
NONA Foundation heeft het initiatief genomen om in de
omgeving van Kurunegala een unieke opvangplaats te willen
realiseren voor meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn
geweest van seksueel geweld en mensenhandel.
Veel van deze meisjes worden gedurende een bepaalde
periode opgevangen in een opvanghuis van de overheid.
Als ze 18 jaar worden moeten ze echter het huis weer verlaten
om plaats te maken voor nieuwe meisjes. Dat op zich is al
schrijnend, maar veel erger is nog dat deze meisjes vervolgens
in veel gevallen weer op straat terecht komen, nergens heen
kunnen, geen thuis meer hebben en als gevolg daarvan binnen
de kortste keren weer in situaties terecht komen waar ze
opnieuw worden uitgebuit en misbruikt.
NONA Foundation wil er voor zorgen dat deze meisjes een
vaste en veilige plek krijgen om te verblijven, te herstellen,
maar ook om een opleiding te beginnen of om zelfstandig met
een klein bedrijfje aan het werk gaan. Op deze manier hebben
inmiddels vele meisjes een nieuw bestaan kunnen opbouwen,
met de NONA Empowerment Aid.
Naar verwachting zullen de eerste meisjes in 2022 op de
NONA Gardens worden opgevangen.
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DIT IS NONA FOUNDATION:

UW GIFT AAN ONS IS VOOR U VOLLEDIG
AFTREKBAAR VAN UW BELASTINGEN;
ZET ZICH IN VOOR MEISJES
EN VROUWEN DIE SLACHTOFFER
ZIJN VAN SEKSUEEL GEWELD
EN MENSENHANDEL;

BEGELEIDT DEZE MEISJES
EN VROUWEN OP WEG NAAR
ONAFHANKELIJKHEID
EN ZELFREDZAAMHEID;

HEEFT SINDS HAAR
OPRICHTING IN 2005
AL RUIM 1600 MEISJES
EN VROUWEN KUNNEN
HELPEN;
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IS EEN STICHTING DIE BESCHIKT
OVER HET ANBI-KEURMERK
VOOR GOEDE DOELEN;

5

HAAR VOORZITTER NIMAL VAN
OORT IS IN 2013 BENOEMD IS TOT
HONORARY MEMBER OF THE DIPLOMATIC COUNCIL, EEN INTERNATIONALE DENKTANK ORGANISATIE DIE GELIEERD IS AAN DE
UNITED NATIONS.

KENMERKT ZICH DOOR BETROUWBAARHEID,
INTEGRITEIT, PROFESSIONALITEIT
EN TRANSPARANTIE;
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BESCHIKT OVER EEN OMVANGRIJK
NETWERK IN SRI LANKA;

| ORGANISATIE
RAAD VAN BESTUUR – NEDERLAND
Voorzitter | Nimal Samantha van Oort
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