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About this second annual report
In our second year, LetUsHelpNow Foundation was able to make meaningful
changes in the lives of children and elders through care homes and support
networks. Through this annual report, we are transparently sharing how, as a
small team with limited resources, we accomplished our work.

இரண்டாவது ஆண்டறிக்கை பற்றி
இரண்டாவது ஆண்டில், அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை இலங்கையில்
உள்ள காப்பகங்கள் மற்றும் வலையமைப்புக்கள் ஊடாக சிறுவர்கள், விசேட
தேவையுள்ளோர் மற்றும் மூத்தோர்களுக்கு பயன்தரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த ஆண்டு அறிக்கையில், வரையறுக்கபட்ட வளங்களுடான ஒரு சிறு குழுமமாக,
நாம் முன்னெடுத்த செயற்திட்டங்களையும், அவற்றினால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும்
வெளிப்படத்தன்மையுடன் விபரிக்கிற�ோம்.
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எம்மைப்.பற்றி

அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை
உத்வேகம்
இலங்கையில் யுத்தம் ஓய்ந்து ஒரு சாகாப்த காலம் கடந்து விட்டது. ஆனாலும் வடக்கு, கிழக்கு
மலையகத்தில் பல பராமரிப்பு இல்லங்கள் இன்னமும் இயங்கிவருகின்றன. இவை சிறுவர்,
மூத்தோர், சிறப்புத் தேவையுள்ளோர் இல்லங்கள் என வகைப்படும். இவை அனைத்தும்
ப�ொது மக்களின், ப�ொது அமைப்புக்களின் நன்கொடைகளிலேயே தங்கியுள்ளன. ஆனாலும்,
இவற்றில் பல இல்லங்களைப் பலர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.
இந்த இல்லங்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஊட்டும் வண்ணம் அறம் செய்வோம், அதை
இன்றே செய்வோம் என்ற குறிக்கோளுரையுடன் LetUsHelpNow-வினை நண்பர்கள் சிலர்
சேர்ந்து 2018 இல் த�ொடங்கினார்கள். இந்த இல்லங்களைப் பற்றிய தகவல்களை இணையம்
ஊடாக வழங்கி, உதவ முன்வருபவர்களை நேரடியாக இல்லங்களுடன் த�ொடர்புக�ொள்ள
வைப்பது முதன்மை ந�ோக்கமாக அமைந்தது.

மேலும், எம்மாலான சிறிய உதவிகளை

நேரடியாக இல்லங்களுக்கு மாதாந்த செயற்திட்டங்கள் ஊடாக வழங்கி அங்கு வாழும் எம்
உறவுகளின் வாழ்க்கைகளை மேம்படுத்தி வருகிறது.

ந�ோக்கங்கள்
•

சிறுவர், மூத்தோர், சிறப்புத் தேவையுள்ளோர் இல்லங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை க�ொண்டு
வருதல்.

•

சமூகப்பணியிலிருக்கும் இல்லங்களுக்கு இணைய வெளியில் அவர்களுக்கென ஒரு
இணைய முகவரி வழங்கல்.

•

இவ் இல்லங்கள் பற்றிய ப�ொதுவான விபரங்களை சேகரித்து தரவேற்றல்.

•

உதவி செய்ய நினைப்போர் முன்னிலையில் உதவி தேவைப்படுவ�ோரை நேரடியாக
முன்னிறுத்துவது.

•

பண உதவி மாத்திரமன்றி, உதவுவதற்கான ஏனைய வழிமுறைகளை ஆராய்தல் மற்றும்
உதவுதல்.
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About.Us

LetUsHelpNow Foundation
Inspiration
More than a decade has passed since the end of war. However, more than a hundred
children, elderly and special needs homes are operating in North, East and Upcountry.
Majority of them are dependent on the public donations for their operations. Yet, the public
is largely unaware of them.
LetUsHelpNow was started in July 2018 by small group of volunteers to bring awareness
and to directly help these homes. We seek to provide small aid that will improve the daily
lives of the people from these homes. We encourage others to contact the homes directly
and provide their generous support to them.

Objectives
•

Promote and bring awareness about organizations that provide shelter, food and care
to children, elderly and people with special needs.

•

Build an Internet presence for these homes to increase their reach.

•

Collect and share public information about these care homes.

•

Develop and maintain a platform that connects donors and homes.

•

Provide volunteer service to improve the daily lives of the people from these homes.

LetUsHelpNow Foundation
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நீங்கா.நினைவுகள்
திருமதி சிவகங்கா நந்தகுமார் Mrs. Sivaganga Nandakumar (Canada)
எம்மில் ஒருவராக, இத்திட்டம் ஆரம்பித்த நாள் முதல் எம்முடன் இணைந்து
பயணித்தவர். மிக எளிமையானவர், மற்றவர்களுக்கும் த�ொற்றிக்கொள்ளும்
சிரித்த முகத்திற்கு ச�ொந்தமானவர், பணிவாகவும் அன்பாகவும் அதே நேரத்தில்
அக்கறையான கண்டிப்பானவர். தான் கற்பித்த சிறார்களை தன்குழந்தைகளாகவே
எண்ணிய தாயுள்ளம் க�ொண்ட ஆசிரியர். கண் பார்வையற்ற இலங்கைச்
சிறுவர்களுக்காக நாம் த�ொடங்கிய ஒலிநூல் திட்டத்திற்கு, தன் சிகிச்சைகளுக்கு
மத்தியிலும் உற்சாகமாக வாசித்து உதவியவர். அவர்களின் எண்ணங்களும்
நினைவுகளும் எம்முடன் என்றும் இருப்பதாக.

2020 ம் ஆண்டு ஆடி மாத உதவித் திட்டமானது திருமதி சிவகங்கா நந்தகுமார் அவர்களின் நினைவாக நிகழ்த்தி
அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை உறவுகள் நன்றியுடன் நினைவு க�ொண்டோம்.

Mrs. Sivaganga Nandakumar joined at the inception of LetUsHelpNow and was a fellow traveler with us in this journey.
Sivaganga was humble, polite and loving. She possessed an infectious smile. She was strict and caring at the same time.
A dedicated teacher who considered the children she taught to be her own children. She read books for the audio books
project we started for the visually imapired children, even when undergoing treatment at the hospital. May her thoughts and
memories be with us forever.
The July 2020 monthly project was undertaken in memory of Mrs. Sivaganga Nandakumar.
மருத்துவர் சிவபாலன் தம்பிமுத்து Dr. Sivapalan Thambimuthu (Australia)
எம்மில் ஒருவராக, இத்திட்டம் ஆரம்பித்த நாள் முதல் எம்முடன் இணைந்து
பயணித்தவர். சிரித்த முகத்தோடு தனை நாடியவர்களுக்கு உதவிய பெருமகனார்,
தனது இறுதிக் காலம் வரையிலும் மருத்துவ பணிய�ோடு ஒன்றாகி பலவகை
த�ொண்றாற்றியவர். வாழும் காலத்தில் எம் பங்கிற்க்கு மற்றவர்களுக்கு எம்மாலான
பணிகளை செய்வதே வாழ்வின் பெரும்பணி என்பதனை தன் வாழ்வின் ஊடாக
எமக்கு கற்றுத்தந்த வாழ்வும் எண்ணங்களும் என்றும் எம்மோடிருப்பதாகுக.
2021 ம் ஆண்டு கார்த்திகை மாத உதவித் திட்டமானது மருத்துவர் சிவபாலன்
தம்பிமுத்து அவர்களின் நினைவாக நிகழ்த்தி அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை
உறவுகள் நன்றியுடன் நினைவு க�ொண்டோம்.

Dr. Sivapalan Thambimuthu joined at the inception of LetUsHelpNow and was a fellow traveler with us in this journey.
He helped those who sought him with a smile. Until his last days, he was providing health service through various initiatives. Through Dr. Sivapalan’s life, he showed that the main goal of life is to provide service to others. Let his life and
thoughts be with us forever.
The November 2021 monthly project was undertaken in memory of Dr. Sivapalan Thambimuthu.
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Unforgotten.Memories
பிரபாகரன் செல்வராஜா ( இயக்குனர்,அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை, இலங்கை )
Prabbaharan Selvarajh ( Director , LetUsHelpNow Foundation, Sri Lanka).
அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின் எண்ணக்கருவை இலங்கையில்
நடைமுறைப்படுத்தியவரும், அதன் இயக்குனரும் எம்மினியி பால்ய நண்பரும்
ஆவார்.

தன்னலமற்ற செயலாளன், தேவையறிந்து உதவுவ�ோன், த�ொற்றிக்கொள்ளும்
புன்னகைக்கு ச�ொந்தக்காரன், எல்லோரையும் அரவணைத்துச் செல்லும்
தலைமைத்துவம், வயது வேறுபாடின்றி யாருடனும் பழக அவர்களின்
கருத்துக்களை செவிமடுத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவக்காரன்,
ஒருமையில் ஒருப�ோதும் ஒருவரையும் விழித்திரான், தான் வாரிக்கொடுப்பதை
யாரும் அறியாமல் செய்த வல்லல், இன்னும் பல. இந்த சடுதியான இழப்பு ஈடுசெய்ய முடியாதது எனிலும் உற்ற
உணர்வொத்த நண்பனின் நினைவுகளும் கனவுகளும் என்றும் எம்முடன் பயணிக்கும், வழிகாட்டும்.

2021 ம் ஆண்டு புரட்டாசி மாத உதவித் திட்டமானது பிரபாகரன் செல்வராஜா அவர்களின் நினைவாக
நிகழ்த்தி அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை உறவுகள் நன்றி உணர்வுடன் நினைவு க�ொண்டோம். பதின�ொரு
சிறுவர், விசேட தேவையுள்ளோர் மற்றும் மூத்தோர் இல்லங்களில் முதலாவது மாத நினைவு நாள்
எளிமையாக வழிபாட்டுடனும் மதிய உணவுடனும் நினைவு க�ொள்ளப்பட்டது.

Prabbaharan Selvarajh was a director of LetUsHelpNow Foundation board. He helped architect and implement all
activities in Sri Lanka since inception. Praba was our schoolmate and childhood friend.Prabbaharan was a selfless
and tireless humanitarian. He would seek out and help anyone in need. A leader who embraced and inspired all
with his service and example. Prabba treated everyone with respect and kindness regardless of age or background.
He contributed generously to many initiatives privately. At LetUsHelpNow, he was instrumental in all of our work,
from researching and understanding the needs of people at homes, to helping coordinate all of our projects, to
directly implementing many of the projects. It is impossible to fill the void left by his sudden loss. The pain of losing
a friend with shared beingness is excruciating. It is not possible to convey our pain and emotions with words. We
will continue our journey with Praba’s memories.
The August 2021 monthly project was undertaken in memory of Prabbaharan Selvarajh.
His first month’s anniversary was marked by eleven children, elders, and special needs care homes with simple
memorial meals and prayers.

LetUsHelpNow Foundation
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எங்கள்.பணிகள்

2021ஒரு மீள்பார்வை
இலங்கையில்

ப�ோரினால�ோ,

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
கைவிடப்படுதல்,
உள

ரீதியான

இயற்கை

சிறுவர்களும்

ஆதரவற்றவர்களாக
துஷ்பிரய�ோகங்களுக்கு

அனர்த்தங்களினால�ோ,

மூத்தோர்களுமே
ஆக்கப்படுதல்,
ஆளாதல்

சமூக

ஆவர்.
வறுமை

அச்சுறுத்தல்களினால�ோ

அதிலும்
நிலையை

ஆகியவற்றால்

பெரிதும்

குறிப்பாக,

பெண்

எதிர்நோக்கல்,
பாதிப்பிற்கு

அதிகம்

சிறுவர்கள்

மற்றும்

உடல்,

உள்ளாகின்றனர்.

க�ோவிட்-19 த�ொற்றின் விளைவான நாடளாவிய முடக்கமானது அன்றாடம் த�ொழில் செய்வோர் மற்றும் வறுமைக்
க�ோட்டின் கீழ் வாழ்வோரது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டமையினால் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு ந�ோக்கங்களுக்காக
இல்ல அனுமதி 2020ம் ஆண்டை விட 2021 இல் அதிகரித்திருந்தது. அதிலும் விசேட தேவையுள்ளோரை
ஏற்றுக்கொள்ளலும்,

ஆதரவற்ற

மூத்தோருக்கான

அரவணைத்தலும்

ப�ோதுமானதாக

இல்லாமலிருக்கும்

சமுதாயத்தில், இந்த சிறு குழுமத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வையும் அவர்களுக்கான அத்தியாவசிய உதவிகளையும்
இயன்றளவில் செய்வதே அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின் ந�ோக்கமும் செயல்பாடும் ஆகும்.

இரண்டாம் ஆண்டில் இலங்கையிலுள்ள காப்பகங்களில் வாழுகின்ற சிறுவர்கள், மூத்தோர்கள் மற்றும் விசேட
தேவையுள்ளோரின் அத்தியாவசிய
21

செயற்றிட்டங்களை

தேவைகளை

தன்னார்வ

பூர்த்திசெய்யக்கூடிய

அன்பர்களின்

த�ொடர்ச்சியான

10.3 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான
மாதாந்த

சிறு

நன்கொடை

மூலம்

நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருந்தது. எமது செயற்திட்டங்களின் நிர்வாகச் செலவானது ஒரு வீதத்துக்கும் மிகக்
குறைவானது. க�ோவிட்-19 இனது தாக்கம் பரவலாக இருந்த ப�ோதிலும், கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு மடங்கான
நன்கொடையாளர்கள் நன்கொடைகள் வழங்கி செயல் விளைவினை இரண்டு மடங்காக்கியுள்ளனர்.

அனைத்து

திட்டங்களும்

வடக்கு-கிழக்கு-மலைய

பிரதேசங்கள்

வாரியாகவும்,

சிறுவர்-மூத்தோர்-விசேட

தேவையுள்ளோர் என்ற காப்பகங்களின் வகை வாரியாகவும், காப்பக எண்ணிக்கை, பயனர்களின் எண்ணிக்கை
மற்றும் அவர்களின்

அத்தியாவசிய தேவைகள் என்பவற்றின்

அடிப்படையிலும்

உள்ளூர் தன்னார்வளர்களின்

உள்ளீடுகளின் அடிப்படையிலும் 78 காப்பகங்களில் நிறைவேற்றப்பட்டன.

2021 ம் ஆண்டில்
■

க�ோவிட்19 நிவாரணம்: கிழக்கிலங்கையிலுள்ள சிறுவர் இல்லங்களுக்கான தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்
வழங்கியமை, காப்பகங்களுக்கான உலர் உணவுப்பொருட்கள் வழங்கியமை.

■

அடிப்படை தேவைகள்: குடிதண்ணீர் சுத்திகரிப்பு, தளபாட வசதிகள், நாளாந்த பாவனை உபகரணங்கள், சக்கர
நாற்காலிகள், மருத்துவப் ப�ொருட்கள் வழங்கியமை மற்றும் மின்சார வழங்கி நிறுவியமை.

■

கல்வி வளம்: கணினிகளும் உபகரணங்களும், படிபதற்கான தளபாட வசதிகள் வழங்கியமை, படிப்பறை
நிறைவுசெய்தமை.

■

காப்பகங்களுக்கு வெளியே தமது குடும்பங்களுடன் வாழுகின்ற விசேட தேவையுள்ள சிறுவர்களுக்கான
உதவிகளை வழங்க உள்ளூர் அமைப்புகளுடன் இணைந்து பயணித்தமை.

■

5

விசேட நாள் உணவு: நன்கொடையாளர்களின் காப்பக விசேட நாள் உணவு வழங்களை ஒழுங்குபடுத்தியமை.
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■

அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு அப்பால் என்ற எண்ணக்கருவின் விளைவாக
•

வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்த மாதாந்த சிறுவர் சஞ்சிகைகளை அனைத்து இல்லங்களுக்கும் வழங்கியமை

•

திறன் வளர்க்கும் செயற்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்தமை

•

காப்பக சிறுவர்களுக்கு பரிசுப்பொருட்களாக இசைக்கருவிகள், விளையாட்டுப் ப�ொருட்கள், உடைகள்
வழங்கியமை

இந்த ஆண்டு நன்கொடையாளர்களுடான முதலாவது ஆண்டுச் சந்திப்பு இணையம் ஊடாக நடைபெற்றது.
இதனூடாக

நன்கொடையாளர்கள்,

கருத்துப்பரிமாற்றம்
வண்ணம்
எமது

நிகழ்ந்தது.

letushelpnow.org

கூட்டுச்

தன்னார்வலர்கள்,

இல்லங்களைப்

வலைத்தளம்

செயற்பாட்டாளராக

மீள்

இணைந்து,

பற்றிய

பயனாளர்களுக்கு
விபரங்களை

இலகுவாக

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரித்தானிய

நிதி

இடையே
பெற,

ராம்லக்க்ஷ்மி

சேகரிப்புக்கு

ஆதரவு

சிறப்பான
தேடக்கூடிய

அறக்கட்டளை
தருகிறார்கள்.

எமது அனைத்து முன்னெடுப்புக்களுக்கும் த�ொடர்ந்து உதவிவரும் அனைவருக்கும், இத் திட்டங்களை புலத்தில்
நடைமுறைப்படுத்தும் அனைவருக்கும், இல்லங்கள் மூலம் தன்னலமற்று பராமரிப்பு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எம்
சிரம் தாழ்த்திய நன்றிகள்.

காப்பகங்களில் வாழும் சிறுவர்கள், விசேட தேவையுள்ளோர் மற்றும் தம் குடும்பங்களுடன் வாழும் விசேட தேவையுள்ள
சிறுவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு அப்பால் உதவிகளை வழங்கி அவர்களுக்கும் சமமாக சந்தர்ப்பங்களையும்
தகுந்த வழிகாட்டல்களையும் நெறிப்படுத்தி அவர்களின் வாழ்வில் எம்மாலான சிறுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும், அதே
சமயத்தில் காப்பகங்களில் வாழும் மூத்தோர்களுக்கும் தமது வாழ்வினை மகிழ்வாகவும் நலத்துடனும் வாழவும் நாம்
அனைவரும் த�ொடர்ந்தும் ஒன்றிணைந்து பயணிப்போம்.

வருகின்ற ஆண்டில் பின்வரும் செய்றபாடுகளை த�ொடரவுள்ளோம்.

■

அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு அப்பால், கற்றலும் ஊக்கமளித்தலும் எனும் செயற்றிட்டத்தின் ஊடாக நேரடியான
மற்றும் இணையவழி கலைகள், கணினியல், வாழ்வியல் ப�ோன்ற கற்றல்களை வழங்குதல்

■

காப்பக வீட்டுத்தோட்டங்கள், கால்நடை வளர்ப்புகள், சிறு த�ொழிற்பயிற்சிகளை ஊக்குவித்தல்

■

விசேட தேவையுள்ள, கடினமாக சூழ்நிலைகளை சந்தித்திருக்கும் சிறுவர்களின் சிறு ஆசைகளை பூர்த்திசெய்தல்

■

காப்பங்களில் நூலக வசதிகளை மேம்படுத்தல்

■

காப்பகங்களுக்கு இசைக்கருவிகள் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்களை வழங்கல்

நன்றி
சுபகரன் பாலசுப்பிரமணியம்

LetUsHelpNow Foundation
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எங்கள்.பணிகள்

2021 Year in Review
The war, natural disasters, and economic hardships in Sri Lanka have impacted children and elders the most. Girls are especially left destitute, impoverished and physically abused. Compounding this condition, COVID-19 has further exacerbated
inequalities and poverty. More people have ended up in care homes in 2021 than in 2020. Our community lacks adequate
support systems to care for special needs people, elders and children in need. LetUsHelpNow Foundation’s objectives and
activities focus on bringing awareness and support to these marginalized members of our community.
In our second year, LetUsHelpNow completed 21 projects worth 10.3 million LKR, benefiting 2,057 people at care homes.
This work was made possible by small monthly donations of our kind and generous donors. The administrative cost of the
program was much less than one percent. Though COVID-19 significantly impacted our work, we doubled our donors and
projects, making it possible for us to have a larger impact.
In year 2021, LetUsHelpNow supported 78 care homes via its monthly projects. Projects were implemented based on need
assessment, input from care homes, volunteers and authorities in Sri Lanka. We prioritize homes with a higher number of
people, and homes caring for people with challenges. Monthly projects rotate between the Upcountry, East and North. We
also seek to rotate projects by home type: children, elders and special needs.
Some highlights from our 2021 program follow:
■

COVID-19 Relief: We provided Personal Protective Equipment for all the children’s homes in the Eastern province. We
provided dry food for care homes in all regions.

■

Basic Needs: We provided water filtration systems, medicine, wheel chairs, furniture and equipment. We helped to
complete the electrical system for a care home.

■

Education: We provided computers and related equipment, classroom furniture and completed a study room.

■

Beyond Care Homes, there are many special needs children living with their families. We provided assistance to them
through local service organizations.

■

Special Day Meals: We coordinated homes with donors who wish to provide meals on a special day to them.

■

Beyond Basic Needs: Though COVID-19 has delayed our original vision to think beyond basic needs, we started some
initiatives to explore new ideas.
•

We support Arinthiran, a children’s magazine published from Jaffna, to send all issues they publish to
children’s homes in Sri Lanka.

•

We are developing, delivering and co-ordinating workshops and lessons to build skills and capacities of
children at care homes.

•

7

Gifting musical instruments, game and sports equipment and clothing.
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For the first time, LetUsHelpNow held an Annual Gathering via zoom. The gathering provided a forum for donors, volunteers
and beneficiaries to reflect and provide feedback about our activities and to share new ideas. In 2021, we redesigned the
letushelpnow.org web platform to enable users to easily browse, search and filter care homes by type, place or name. We
partnered with Ramluxmi Charitable Foundation based in the UK to help with fundraising.
Our appreciation and thank you to all the donors, volunteers, collaborators, partners and home administrators who make
this work possible. Thank you to all the care homes and support networks who provide an immense service under very
challenging circumstances.
Let us join hands in continuing to support children at care homes, special needs people outside of care homes, to provide
them with equal opportunity and guidance to succeed in life. Let’s support our elders to lead a healthy and happy life.
In the coming year, we plan to continue to support the care homes while going ‘beyond the basic needs’ by,
■

educating and inspiring by coordinating, developing and delivering workshops and training on a range of subjects
including music, drama, digital literacy, and life skills.

■

encouraging sustainable care homes by supporting income generating projects such as animal husbandry, small
farms/gardens, and vocational training.

■

fulfilling small wishes of children facing critical circumstances in order to improve quality of life and life
experiences.

■

promoting library facilities and pricier musical and sporting/gaming equipment in order to build capacities of
children at care homes.

Thank you.
Subakaran Balasubramaniam

LetUsHelpNow Foundation
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2021

HIGHLIGHTS.
Beneficiaries

Care Homes

Districts

2,057

78

10

children and elders

children, elder & special needs
homes assisted

in East, North & Upcountry
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Donations

Rs

10.4M

Donors

Donor Countries

101

4

average monthly donors

Canada, Australia,
United Kindom & Sri Lanka

Median Donation

25

CAD

Number of Projects

21

Volunteers
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எமது.செயலாக்கம்

செயல்
வடிவம்.
நேரடியாக உதவிகளை வழங்கும் செயற்பாட்டு மாதிரியை LetUsHelpNow முன்னிறுத்துகிறது.

தகவல்களை

வழங்கி, உதவ முன்வருபவர்களை இல்லங்களுடன் நேரடியாக த�ொடர்புக�ொள்ள நாம் ஊக்குவிக்கிற�ோம். மேலும்,
இல்லங்களின் தேவைகளை அறிந்து நேரடியாக மாதாந்த செயற்திட்டங்கள் ஊடாக உதவிகளை வழங்கி
வருகிற�ோம். இந்த மாதாந்த செயற்திட்டங்கள் பின்வரும் படிநிலைகளைக் க�ொண்டுள்ளன:

தேவையறிதல்
இலங்கையிலுள்ள பராமரிப்பு இல்லங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் உள்வாங்கப்படுகிறது. இது நேரடியாக
எமக்கோ , அங்குள்ள தன்னார்வ அமைப்புகளூடாகவ�ோ வருகின்றன.
தேவைகளின் காரணங்களும் அவற்றிற்கான அண்ணளவான நிதித்தேவைகளும் கண்டறியப்படுகின்றது.
மீள்பரிச�ோதனைகளும் எமது குழுவின் ஆல�ோசனைகளும் பெறப்படுகிறது. எமது நிதிவளம், தேவைகளின் அவசர
தன்மைகள் , இல்லங்களிலுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை என்பவற்றிற்கு ஏற்ப மாதத்திற்கு ஒரு திட்டம் அல்லது
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திட்டங்கள் அனுமதி பெறுகின்றன.

நிதிசேகரித்தல்
மாதாந்த நன்கொடையாளர்களிடம் செயற்றிட்டம் மற்றும் இல்லம் பற்றிய விபரங்கள் பகிரப்படுகிறது.

செயற்திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தல்
இல்லங்களிடமிருந்து தேவைகளுக்கான ப�ொருட்களை வாங்குவதற்கான ஆகக்குறைந்த இரண்டு
விலைக�ோரல்கள் பெறப்பட்டு கலந்தால�ோசித்து தெரிவு நடைபெறுகிறது.
உத்தேசிக்கப்பட்ட நிதியானது மாத இறுதிக்குள் மூன்று நாடுகளிலிருந்தும் சேகரிக்கப்பட்டு, இல்லங்களின்
வங்கிக்கணக்கிற்கு நேரடியாகவ�ோ அல்லது இலங்கையிலுள்ள ப�ொதுக் கணக்கிற்கோ அனுப்பப்படுகிறது.
இலங்கையிலுள்ள ப�ொது கணக்கில் வைப்பிலிடப்படும் நிதியானது, பின் இல்லங்களின் வங்கிக்கணக்கிற்கு
அனுப்பப்படுகிறது. இல்லங்கள் தேவையான ப�ொருட்களை விலைமதிப்பு க�ோரப்பட்ட இடங்களிலிருந்து பெறப்பட்டு
தேவைகளை நிவர்த்திசெய்கின்றன.

நிதி விபரம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை பேணல்
இல்லங்கள் தமக்கு வழங்கப்பட்ட நிதிக்கான பற்றுச்சீட்டு, ப�ொருட்கள் க�ொள்வனவு செய்த பற்றுச்சீட்டுகள்,
க�ொள்வனவு செய்யப்பட்ட ப�ொருட்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவை அனைத்தையும் குறிப்பிட்டு ஒருசிறு
நன்றிக்கடிதம் என்பவற்றை வழங்குகின்றன.
இவை அனைத்தும் நன்கொடையாளர்களிடம் அவ்வப்போதே பகிரப்படுகின்றது. செயல் திட்ட நிறைவில் அனைத்து
விபரங்களும் இணைத்தள செயல் திட்ட பக்கத்திலும் முகநூற் பக்கத்திலும் பகிரப்படுகிறது.
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Action

NEEDS ASSESMENT

MODEL.

LetUsHelpNow advocates for a direct assistance community action
model. We provide information about care homes that donors can
directly engage with to donate or provide other support.

FINANCE &

FUNDRASING

TRANSPARENCY

Further, LetUsHelpNow undertakes targetted direct assistance through
monthly projects to fulfill major urgent needs in care homes.
Each project has the following life cycle.

PROJECT DELIVERY

Needs Assessment
The first step of LetUsHelpNow’s monthly project’s life cycle is Need Assessment. Care homes directly or through other
organizations reach out to us about their urgent needs. Further, we have information about their needs through our data
collection.
LetUsHelpNow assesses the needs and the reasons for the requests. We determine the funding required as well as how
the project can be delivered. The assessment includes direct communication with homes, input from local regulatory
agencies, and input from our advisors and donors. Factors such as the number of beneficiaries, the urgency of the
request, fit with our focus and capacities, are considered for deciding upon a project.

Fundraising
The project description and details of the homes are shared with our small group of monthly donors. The small donations
are collected by country co-ordinators.

Project Delivery
Majority of projects involve purchase and delivery of materials. LetUsHelpNow requests minimum two quotations from
the care homes. Further, it seeks out other input regarding selecting the supplier. The funds are directly sent to the homes bank accounts. Homes make the purchases and provide receipts, thank you letters and pictures.
In some cases, LetUsHelpNow volunteers assist with the purchase and delivery of the materials. Further, volunteers go
to the homes to verify the delivery of the material

Finance and Transparency
Majority of projects involve purchase and delivery of materials. For each project, the homes provide request letters, quotations , the
receipt for the donation, the receipts for the materials, the pictures of the materials and a thank you letter listing the materials. Further,
donation and transaction details are documented. These are collected and published online at our website as well as other
communication channels such as WhatsApp and Facebook.

LetUsHelpNow Foundation
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Computers for Annai Saratha Children Home
JANUARY PROJECT

Beneficiaries : 25 children
Budget : Rs. 460,000.00
Location : Trincomalee
Type of Assistance : Education
Donation
■

3 intel 3, 9th generation computers & accessories, 3 UPS Units

■

Multi-purpose printer

Annai Saratha Children Home is located in Trincomalee, serving twenty five girls, including three attending university. The home lacked computers and related equipment to support the girls online education during the COVID-19
lockdown. LetUsHelpNow provided three computers, uninterruptible power supplies, and one multi-purpose printer
to support their online studies.
திருக�ோணமலையில் அமைந்துள்ள அன்னை சாரதா சிறுவர் இல்லத்தில் 25 பெண் பிள்ளைகள்
தங்கியுள்ளனர். இவர்களில் 3 பல்கலைகழக மாணவிகளும் அடங்குவர். கணினி வசதி இன்மையால், க�ோவிட்19

காலப்பகுதியில்

இவர்கள்

இல்லங்களில்

இருந்து

கல்வியைத்

த�ொடர்வதில்

சிரமங்களை

எதிர்நோக்கினார்கள். அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை 3 கணினிகள் , 3 தடங்கல் இல்லா ஆற்றல் வழங்கிகள்
மற்றும் ஒரு பல்-பயன்பாட்டு அச்சுப்பொறி வாங்க ஏற்பாடு செய்து அவர்களது கல்வியைத் இணையம் ஊடாகத்
த�ொடர உதவி செய்தது.

Annai Saratha Children Home is managed by Trincomalee Welfare Association.
Address : Mallihaitheevu, Muthur, Trincomalee,Sri Lanka. Telephone : +94 26 205 4506
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Study Room for Rainbow Children Home
FEBRUARY PROJECTS 1 OF 3

Beneficiaries : 20 children
Budget : Rs. 460,000.00
Location : Nuwara Eliya
Type of Assistance : Education
Donation
■ Completion of the study room
■ Furnitures

Rainbow Children Home at Kotagala, Nuwara Eliya cares for 20 children. The home began construction of a study
room, but lacked funds to complete it; as a result, this space remained unused. LetUsHelpNow helped to complete
the study room. Further, we assisted with the furniture design. Today, the children are using the space for their quiet
study.
மலையகத்தில், நுவரேலியா மாவட்டத்தில், க�ொட்டகல ஊரில் அமைந்துள்ள ரேயின்போ சிறுவர் இல்லத்தில்
20 சிறுவர்கள் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். இங்கு

நிதிப் பற்றாக்குறையால், ஒரு கற்றல் அறை (study room)

முடிவுபெறாமல், பயன்படுத்தப்பட முடியாமல் இருந்தது. அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை உதவியால் இந்த
அறை பூர்த்தி செய்யப்பட்டதுடன், அனைத்து தளபாடங்களும் அவர்களின் தேவைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டு
கையளிக்கப்பட்டன. இன்று இந்த அறையில் மாணவர்கள் அமைதியாகப் படிக்க கூடியதாக உள்ளது.

LetUsHelpNow Foundation

14

Annual Report 2021

Our.Impact
Furniture & Computer for Sri Ravishankar Children’s Home
FEBRUARY PROJECTS 2 OF 3

Beneficiaries : 25 children
Budget : Rs. 186,000.00
Location : Monaragala
Type of Assistance : Educational Assistance
Donation
■ intel 3, 9th generation computer & accessories
■ 25 Tables & chairs

Sri Ravishankar Children’s Living & Learning Centre located in Wellawaya, Monaragala cares for 25 children.
They lacked tables and chairs for all the children to sit and study. Further, they wanted another computer to support
the children’s online learning. LetUsHelpNow funded custom construction of tables and chairs by a local craftsperson
with the help of the home. Also, LetUsHelpNow helped purchase a computer. The children are able to study more
comfortably.
மலையகத்தில் ம�ொனராகல மாவட்டத்தில், வெள்ளவாய ஊரில் அமைந்துள்ள ரவிசங்கர் சிறுவர் இல்லத்தில்
25 ஆண் பிள்ளைகள் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். இந்த இல்லத்தில் ப�ோதியளவு கதிரை மேசைகள் இல்லாதால்,
பல சிறுவர்கள் நிலத்தில் இருந்து படித்தார்கள். மேலும், பிள்ளைகள் கல்வியை இணையம் ஊடாகத் த�ொடர
மேலதிக ஒரு கணினியும் இல்லத்துக்கு தேவையாக இருந்தது. அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை உள்ளூரில்
இல்லத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மேசைகள் கதிரைகள் செய்வதற்கான உதவியை வழங்கியது. மேலும், ஒரு
கணினி மற்றும் தடங்கல் இல்லா ஆற்றல் வழங்யை பெறுவதற்கான உதவியையும் வழங்கியது. இந்த உதவி
பிள்ளைகள் கூடிய வசதியுடன் தங்கள் கல்வியை மேற்கொள்ள உதவியது.
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Computers for Daniel Boys Home
FEBRUARY PROJECTS 3 OF 3

Beneficiaries : 12 children
Budget : Rs. 210,000.00
Location : Nuwara Eliya
Type of Assistance : Educational Assistance
Donation
■ 2 intel 3, 9th generation computers & accessories
■ 2 uninterruptible power supply units

Bishop Daniel Boys Home located in Kalukele, Nuwara Eliya cares for 12 children. The home did not have
computers for children to do online studies. LetUsHelpNow purchased and delivered two computers and two power
supplies. Big thanks to volunteer Gajan Thanaraj for coordinating the on the ground purchase and delivery. During
COVID-19, the children are able to continue their studies via online classes.
மலையகத்தில், நுவரேலியா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பிஷப் டானியல் சிறுவர் இல்லத்தில் 12 ஆண்
சிறுவர்கள் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள்.

இந்த இல்லத்தில் கணினி வசதிகள் இருக்கவில்லை.

இணையம் ஊடாக கல்வியைப் பெற முடியாமல் இருந்தது.

இதனால்

அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை இரண்டு

கணினிகள் மற்றும் இரண்டு தடங்கல் இல்லா ஆற்றல் வழங்களை வாங்கி வழங்கியது. இந்த உதவியின் ஊடாக
மாணவர்கள் இணையம் ஊடாக கல்வியை மேற்கொள்ளக் கூடியதாக உள்ளது. களத்தில் ஒருங்கிணைப்பை
மேற்கொண்ட கஜன் தனராஜ் அவர்களுக்கு சிறப்பு நன்றிகள்.

Bishop Daniel Boys Home.
Address : 4/1, 3rd Lane, Abeypure Rd, Kalukelle, Nuwara Eliya,Sri Lanka. Telephone : +94 71 204 5021

LetUsHelpNow Foundation
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Furnishing Vetrimanai Women’s Home
MARCH PROJECT

Beneficiaries : 12 Women
Budget : Rs. 444,149.00
Location : Kilinochchi
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ 2 intel 3, 9th generation computers with
accessories
■ 2 uninterruptible power supply units

Killinochchi Special Needs Network opened Vetrimanai home to serve intellectually disabled women on 0402-2021. A home with the same name operated until 2009. However, after the end of war, the home ceased to
operate and many women were forced onto streets. The home began to operate again under the direction of
Kilinochchi District Public Hospital’s mental health chief physician. Currently, the home serves 12 women.
As the home was being set up, it lacked basic furnishing and appliances. LetUsHelpNow helped furnish the home,
including refrigerator, mixie, dining tables, chairs and cupboards. The assistance was instrumental in enabling the
home to start caring for the at-risk women.
கிளிந�ொச்சி விசேட தேவைகளுக்குடப்பட்டோர் வலையமைப்பினால் கிளிந�ொச்சியில் வெற்றிமனை எனும்
பெயரில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான காப்பகம் 04-02-2021 இல் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
2009 க்கு முன்னர் இப்பெயரிலான இல்லம் இயங்கி வந்துள்ள ப�ோதிலும் ப�ோருக்கு பின்னாலான காலத்தில்
இவ்வாறான காப்பகங்கள் இல்லாததினால், குடும்பங்களினாலும் கைவிடப்பட்ட மனநிலை பாதிப்புற்ற
பெண்கள் வீதிகளில் நடமாடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இவ்வில்லமானது கிளிந�ொச்சி மாவட்ட ப�ொது
வைத்தியசாலையின் உளநல பிரிவுவின் வழி நடத்தலுடன் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளது. இங்கு 12 பயனாளிகள்
தங்கி பயன்பெற முடியும். இந்த இல்லம் ஆரம்பிக்க அவர்களுக்கு தளபாடங்களும் உபகரணங்கள்
தேவைப்பட்டன. அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை இந்தப் ப�ொருட்களை க�ொள்வனவு செய்ய தேவையான
நிதியை வழங்கியது. இடரில் இருக்கும் பெண்களுக்கான இல்லம் ஒன்று செயற்பட எம்மால் உதவ முடிந்தது.
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Eductional Support for Sri Shanmuga Girls Home
APRIL PROJECTS 1 OF 2

Beneficiaries : 15 children
Budget : Rs. 871,938.41
Location : Trincomalee
Type of Assistance : Education
Donation
■ 2 intel 3, 9th generation computers with
accessories
■ 2 uninterruptible power supply units

Sri Shanmuga Girls Home, Trincomalee was founded in 1957 by former judge Hon.N. Krishnathas. Today, it is being governed and administered by the Sri Shanmuga Trust. During the COVID-19 April
2021, there were fiveteen female children living and studying at the home. The home lacked computer facilities to support their online learning.

LetUsHelpNow provided funds to set up computer facilities.

திருக�ோணமலையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சன்முகா பெண் பிள்ளைகள் சிறுவர் இல்லம் 1957 ம் ஆண்டு
ஓய்வுபெற்ற நிதியரசர் அமரர் நா. கிருஸ்ணதாஸ் அவர்களினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த இல்லம் ஸ்ரீ சன்முகா
தர்மதாபனத்தினால் இன்று நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இங்கு க�ோவிட் காலப் பகுதியியான ஏப்ரல் 2021 இல்
15 பெண் சிறுவர்கள் தங்கியிருந்தனர். இந்த சிறுவர்களுக்கு ப�ோதிய கணினி வசதிகள் இல்லாமல் இருந்தால்,
அவர்கள் இணையம் ஊடாக கல்வியைப் பெறுவதில் சிரமங்களை எதிர்நோக்கினார்கள்.

இங்குள்ள

சிறார்களின் கல்வித்தேவைகளை பூர்த்திசெய்யவும் இவர்களுக்கான கணினி வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளவும்
எம்மால் உதவ முடிந்தது.

Sri Shanmuga Girls Home.
Address : 57, Viddyalaya Rd, Trincomalee, Sri Lanka. Telephone : +94 26 222 2521

LetUsHelpNow Foundation
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Beds for Sri Indasara Child Development Centre
APRIL PROJECTS 2 OF 2

Beneficiaries : 33 Children
Budget : Rs. 210,000.00
Location : Ampara
Type of Assistance : Basic Assistance
Donation
■ 12 Beds, Mattresses, Pillows

Sri Indasara Child Development Centre, located in Ampara cares for 33 children. The home lacked adequate
bedding for the children. We provided funds to purchase 12 beds, mattresses and pillows. Al the children are now
able to slep on their own beds.
அம்பாறையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ இன்டசர சிறுவர் இல்லத்தில் 33 சிறுவர்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றனர்.
இவர்களுக்கு ப�ோதியளவு படுக்கை வசதிகள் இல்லாமல் சிரமப்பட்டனர். அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை 12
கட்டில்கள், மெத்தைகள், தலையணைகள் வாங்குவதற்கான நிதியை வழங்கியது. ப�ொருட்கள் வாங்கப்பட்டு,
சிறுவர்கள் மேம்பட்ட வசதியுடன் உறங்குகிறார்கள்.

Sri Indasara Child Development Centre.
Address : DK/65, Aralaganvila Road,Dehiattakandiya,Sri Lanka. Telephone : +94 27 562 2919
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Water Purification System for Valluwar Illam
MAY PROJECTS 1 OF 2

Beneficiaries : 34 children
Budget : Rs. 124,500
Location : Jaffna
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ Water purification system
■ 2 water taps and water tank tower

Valluvar Illam, Vaddukoddai, Jaffna was founded by Balendra in 2002. Currently, the home is being administered by Mrs. Yalini Balendra. The home cares for 33 female children and one male child. The home
used bottled water for drinking because their well water was salty. LetUsHelpNow provided a water purification system to purify 600 liters of water per day which was sufficient for the home’s daily use. Several quotes were obtained and a qualified local vendor was chosen.

The project reduced expenses relat-

ed to purchasing bottled water, and eliminated the labour involved in procuring and refilling water bottles.
வள்ளுவர் இல்லம், வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம் 2002 ம் ஆண்டு திரு. பாலேந்திரா அவர்களினால்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு, இப்பொழுது திருமதி யாழினி பாலேந்திரா அவர்களினால் நிர்வகித்து வரப்படுகிறது. இங்கு 33
சிறுமிகளும் ஒரு சிறுவனும் தங்கியுள்ளனர். இவர்களது கிணற்றுத் தண்ணிர் உப்பாக இருப்பதினால் ப�ோத்தல்
தண்ணீரை க�ொள்ளவனவு செய்து அன்றாடம் குடிப்பதற்காக பயன்படுத்தினர். இல்லத்தின் அவசர தேவையாக
இருந்த கிணற்றுத் தண்ணீரை சுத்திகரிக்கும் இயந்திரங்களை க�ொள்வனவு செய்வதில் அறம் செய்வோம்
அறக்கட்டளை உதவியது.

இரண்டு குடிதண்ணீர்

நிலையங்களும், தண்ணீர் தாங்கி க�ோபுரமும் இத்திட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டன.

இன்று 600 லீட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடி தண்ணீரை, இத்திட்டம் நாளாந்தம் வழங்கும் வல்லமையுடன்
செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் ப�ோத்தல்களினால் சூழல் மாசுபடுவது தவிர்க்கப்பட்டும்,
வேலைப்பழு மற்றும் குடி தண்ணீருக்கான நிதிப் பயன்பாடும் குறைக்கப்படுகிறது.
.

LetUsHelpNow Foundation
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Personal Protective Equipment for Eastern Care Homes
MAY PROJECTS 2 OF 2

Beneficiaries : 1,200 Children
Budget : Rs. 895,761.61
Location : East
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Personal Protective Equipments (face masks,
hand soap, hand sanitizer, infrared thermometer)

In May 2021, Covid-19 cases were surging in Sri Lanka. LetUsHelpNow coordinated with officials from the Department of Probation and Child Care Services, Eastern province to understand the ground situation and needs. The
request for Personal Protective Equipments (face masks, hand soap, hand sanitizer, infrared thermometer) emerged
as the urgent need. We obtained quotes and selected a vendor and disbursed the funds to distribute PPEs for 52
care homes in the Eastern province. Approximately 1,200 children and 200 staff benefited from the above project.
Special thanks to Saranya Sutharshan (Assistant Commissioner), other officials from the department and to Karan
(Sai Pharmacy) for going beyond their duty to get the PPEs to the homes.
வைகாசி மாதத்தில் இலங்கையில் க�ோவிட்-19 பதிவுகள் வெகுவாக உயர்ந்தன. அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை
கிழக்கு மாகாண சிறுவர் நன்நடத்தை திணைக்கள அலுவலகர்களின் உதவியுடன் கள நிலவரத்தை அறிந்தது.
இந்த இல்லங்களின் உடனடித் தேவையாக தனிநபர் காப்புக் கருவிகள் (முக கவசங்கள், கைகழுவும் ச�ோப்,
கிருமி தூய்மிகள், அகச்சிவப்பு வெப்பநிலை அளவிகள்) இருப்பது அறியப்பட்டது. 52 கிழக்கு மாகாண
இல்லங்களுக்கான விலைக�ோரல்கள் பெறப்பட்டு, தெரிவு செய்யப்பட்ட வினிய�ோகத்தருக்கு நிதி அனுப்பட்டது.
தனிநபர் காப்புக் கருவிகள் நேரடியாக வினிய�ோகத்தினராலும், சிறுவர் நன்னடத்தை பிரதேச சபை
அலுவலர்களாலும் இல்லங்களுக்கு சென்று வழங்கப்பட்டன. 1,200 சிறுவர்களும்

200 பணியாளர்களும்

இதனால் பயன்பெற்றார்கள். இத்திட்டத்தினை வழிநடத்தி உதவிய சரண்யா சுதர்சன் (உதவி ஆணையர்) ,
இல்லங்களுக்கு சென்று கையளித்த அனைத்து சிறுவர் நன்னடத்தை அலுவலர்கள் மற்றும் இப்பொருட்களை
குறுகிய காலத்திற்குள் திரட்டி ஊரடங்கு வேளையிலும் இல்லங்களுக்கு சென்று வழங்கிய கரன் (சாய் பாமசி,
திருக�ோணமலை) அனைவருக்கும் எம் நன்றிகள்.
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Dry Food Supplies for Upcountry Children Homes
JUNE PROJECT

Beneficiaries : 253 children
Budget : Rs. 839,500
Location : Upcountry
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Dry food supplies for one month per home ( rice,
dhal, flour,suger,oil,tea,milk powder,spices etc)

Eleven Upcountry children’s homes requested food supplies to get them through during COVID-19. These
homes cared for 253 children. The financial assistance care homes received from the public was significantly
reduced, thus they faced difficult circumstances. LetUsHelpNow provided one month’s dry food supplies for these
homes.
This time, we fondly remember the late Prabbaharan Selvarajah who personally purchased and delivered the dry
food to Matale care homes during this time. We deeply miss him.
மலையக 253 சிறுவர்களை பராமரிக்கும் பதின�ொரு சிறுவர் இல்லங்கள் க�ோவிட்-19 நிவாரண உதவியாக
உலர் உணவுப்பொருட்களை வேண்டியிருந்தன. ஏறத்தாள இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று சிறுவர்கள் இந்த
இல்லங்களில் இருக்கின்றனர். இந்த ந�ோயச்ச காலத்தில் ப�ொது மக்களின் நன்கொடைகளும் கணிசமான
அளவு குறைந்திருதது. இந்த இல்லங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான ப�ொருட்களை அறம் செய்வொம்
அறக்கட்டளை வழங்கியது. க�ோவிட்-19 நெருக்கடியில் அடிப்படை வசதிகள் தடைபட்டிருந்த இந்த
இல்லங்களுக்கு இந்த உதவி வலுவாக அமைந்தது.

மாத்தளையில் உள்ள இல்லங்களுக்கான உலர் உணவுப்பொருட்களை அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின்
இயக்குனர் பிரபாகரன் செல்வராஜா அவர்கள் தாமே சென்று முன்னின்று வாங்கி இல்லங்களுக்கு
கையளித்ததை அன்போடு நினைவு கூறுகிற�ோம்.

LetUsHelpNow Foundation
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Electrical Work Assistance for ASSETS
JULY PROJECTS 1 OF 2

Beneficiaries : 26 Children
Budget : Rs. 803,545.00
Location : Kilinochchi
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ Miniature Circuit Breakers (MCB) panel, busbar,
Control Main Panel, Diagram Box, and Mater
Box

Association to Empower the Special Needs Children Home (ASSETS), Kilinochchi cares for 26 children. Their
rented building needed to be evacuated by June. Their new building construction was delayed due to lack of funds.
Specifically, they needed electrical work to be completed. Considering the urgent housing situation, we provided
funds to complete the electrical work. Today, the children are living in the new building.
Jaffna College NCGE 1975 old students joined hands in this project and contributed LKR 383,634. Contributor Sutha
Haran coordinated Jaffna College Old Boys from Canada, Australia and the United Kingdom in this effort. Thank you
to Sutha Haran and Jaffna College NCGE 1975 old students.
கிளிந�ொச்சியில் அமைந்துள்ள விசேட தேவைக்குட்பட்ட சிறுவர்களின் வலுவூட்டல் நிலையத்தில் 26
சிறுவர்கள் தங்கியுள்ளனர். தங்களது வாடகை இல்லத்தினை ஆனி மாதம் கையளிக்க வேண்டி இருந்தாலும்
புதிய கட்டிட பணிகள் நிறைவு பெறாத காரணத்தினால் அடுத்த மாத நடுப்பகுதியில் கட்டாயமாக கையளிக்க
வேண்டியிருந்தனர். ஆனால் புதிய இல்லத்தின் மின்சார வசதிக்கான வேலைகள் நிதி பற்றாக்குறையினை
எதிர்நோக்கியிருந்தது. இந்த க�ோரிக்கையை அவசர தேவையாக கருதி மின்சாரப் பணிகள் நிறைவுபெற
உதவின�ோம். இன்று இந்த புதிய கட்டிடம் இவர்களது பாவனையிலுள்ளது.

யாழப்பாணக் கல்லுரியின் NCGE 1975 ஆண்டு பழைய மாணவர்கள் இத்திட்டத்தில் தம்மையும் இணைத்து
ரூபா 383,634 இனை பங்களித்தனர். கனடா, அவுஸ்திரேலியா மற்றும் பிரித்தானியாவில் வாழும் நண்பர்களை
ஒருங்கிணைத்த திரு சுதா கரன் அவர்களுக்கும் அவர்தம் நண்பர்களுக்கும் எம் நன்றிகள்
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Basic Needs Assistance for Four Northen Care Homes
JULY PROJECTS 2 OF 2

Beneficiaries : 71 children
Budget : Rs. 402,000
Location : Kilinochchi
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Dry food supplies for one month per home
■ 1 intel 3, 9th generation computers with
accessories

We assessed and assisted four care homes in Northern Sri Lanka with food, medicine, and a computer as
COVID-19 relief.
We provided help to purchase dry food for Paralyses Nursing Home, Kilinochchi (15 beneficiaries), and Home for
the Mentally Challenged Children, Uuduvil (21 children). We provided help to purchase medicine for Kilinochchi
Special Needs Network (18 children). Holy Family Girls’ Child Development Centre, Kilinochchi cares for 27 female
children. To continue their education online during COVID-19, we provided a computer and associated equipment.
வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள நான்கு இல்லங்களுக்கான உணவு, மருந்து மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள்
க�ோவிட்-19 நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டது.

பக்கவாத பராமரிப்பு இல்லம் - கிளிந�ொச்சி (15 பயனாளிகள்) மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இல்லம்
- ஆர்க், உடுவில் (12 சிறுவர்கள்) ஆகியவற்றுக்கு உலர் உணவுப்பொருட்கள் பெற உதவி வழங்கப்பட்டது.
கிளிந�ொச்சியில் இயங்கும் கிளிந�ொச்சி விசேட தேவைக்குட்பட்டோர் வலையமைப்பு இல்லத்தில் 28 சிறுவர்கள்
பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களுக்கு மருந்துக்கள் பெற உதவி வழங்கப்பட்டது.
கிளிந�ொச்சியில் அமைந்துள்ள திருக்குடும்ப பெண்கள் சிறுவர் இல்லத்தில் 27 சிறுமிகள் பராமரிக்கப்படுகிறார்கள்.
பாடசாலைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் இணையவழி கல்வி த�ொடர்வதற்கு உதவ ஒரு கணினி மற்றும்
த�ொடர்புடைய உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

LetUsHelpNow Foundation
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Basic Needs Assistance for Three Eastern Elders Homes
AUGUST PROJECTS 1 OF 2

Beneficiaries : 130 Elders
Budget : Rs. 543,895.00
Location : East
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Dry food supplies and medcine
■ 3 Wheel chairs and medcine
■ Hot water tank, 3 cabinets, 3 electic fans

We assessed and assisted three elders homes in Eastern Sri Lanka with food, medicine, wheel chairs, furniture,
equipment and play equipment structures.
St Joseph Elders Home, Batticaloa cares for 43 elders. We provided help to purchase dry food and medicine during
COVID-19 emergency. St Joseph Elders Home, Tincomalee cares for 30 elders. We provided help to purchase
a hot water tank, three cabinets, electric fans, and a printer. Annai Theresa Home (also known as Karunai Home),
Trincomalee cares for 57 special needs women. We provided help to the vendors to provide three wheel chairs, dry
food and medicine that they urgently needed.
கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள மூன்று மூத்தோர் இல்லங்களுக்கு க�ோவிட்-19 ந�ோயச்ச கால நிவாரணமாக
உணவு, மருந்து, மற்றும் உபகரணங்கள் உட்பட்ட அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் பெற உதவி வழங்கப்பட்டது.

மட்டக்களப்பில் இயங்கும் புனித ய�ோசேப்பு இல்லத்திற்கு (43 மூத்தோர்கள்) மருத்துவ ப�ொருட்கள் மற்றும் உலர்
உணவுப்பொருட்கள் வாங்குவதற்கான உதவி வழங்கப்பட்டது. திருக�ோணமலையில் இயங்கும் புனித ய�ோசேப்பு
மூத்தோர் இல்லத்திற்கு (30 மூத்தோர்கள்) மூன்று அலுமாரிகள், சுடுநீர் தாங்கி, மின்விசிறிகள்

மற்றும்

அச்சுப்பொறி வாங்குவதற்கு உதவி வழங்கப்பட்டது. திருக�ோணமலையில் இயங்கிவரும் கருணை இல்லத்தில் (
அன்னை தெரசா இல்லம்) 57 மனநிலை பாதிப்புற்ற பெண்கள் பாராமரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். இவர்களின்
அத்தியாவசிய தேவையாக இருந்த சக்கர நாற்காலிகள் மூன்று, மருத்துவ ப�ொருட்கள் மற்றும் உலர்
உணவுப்பொருட்கள் வாங்கி இல்லத்திற்க்கு வழங்கப்பட்டன.
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Accessible Arrangements for Ozanam
AUGUST PROJECTS 2 OF 2

Beneficiaries : 27 children
Budget : Rs. 200,000.00
Location : Batticaloa
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ Tent-like structure for a swing,
2 accessible washrooms , 6 bed safety frames

Ozanam Centre, Batticaloa supports 22 female and 5 male special needs people between the ages of 7 and 40.
Some children from this home like to play on the swing most of the day. The home wanted to provide a tent-like
structure over the swings to shield a girl from the intense sun’s heat. The young girl spends hours every day on the
swing. Further, they wanted to make two washrooms accessible, and wanted to add six rails surrounding beds to
prevent people from falling. We provided funds, and the home was able to successfully implement the above accessibility

arrangements.

மட்டக்களப்பில் இயங்கும் ஓசானாம் விசேட தேவையுள்ளோருக்கான நிலையத்தில் தற்போது 22
பெண்களும் 5 ஆண்களுமாக 27 பயணர்கள் பாராமரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். இவர்கள் ஏழு வயது முதல்
நாற்பது வயதுடைய�ோர். இவர்கள் இங்குள்ள சிறுமி ஒருவர் நாள் முழுவதும் ஊஞ்சல் ஒன்றில் இருப்பதை
விரும்புவதால் வெய்யில் பாடாதவாறு இருக்க ஓரு கூடாரம் ஒன்றை அமைக்கவும்,
பாதுகாப்பு

அரண்கள்

செய்யவும், இரண்டு

கழிப்பறைகளை

ஆறு கட்டிலை சுற்றி

மாற்றுத்திறனாளிகளின்

பாவனைக்காக

மேம்படுத்தவும் உதவி க�ோரியிருந்தனர். அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளை நிதி உதவி வழங்கி, ஓசானாம்
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட அணுக மேம்பாடுகளை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றினார்கள். மேற்குறிப்பிட்ட விசேட
தேவையுள்ள சிறுமி நிழலில் ஆனந்தமாக ஊஞ்சலாடும் காண�ோளி திட்டத்தை நிறைவு செய்த மனநிறைவை
தந்தது.

LetUsHelpNow Foundation
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Dry Food Supplies for Nine Upcountry Children Homes
SEPTEMBER PROJECT

Beneficiaries : 241 children
Budget : Rs. 914,335.54
Location : Upcountry
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Dry food supplies for one month per home ( rice,
dhal, flour,suger,oil,tea,milk powder,spices etc)

LetUsHelpNow Foundation provided dry food to nine children homes and one elders home in Upcountry to assist them during the covid-19 lockdown. The homes care for 241 children and 13 elders. Due to lockdown, we were
not able to purchase and distribute the food ourselves. Instead, we obtained a price list of goods from vendors who
distribute to these homes and deposited funds to homes to cover one month’s food expenses.
This month’s project was proposed by LetUsHelpNow Foundation director late Prabbaharan Selvarajah. We continue our work in his memory.
மலையகத்திலுள்ள ஒன்பது சிறுவர் இல்லங்களுக்கும் ஒரு மூத்தோர் இல்லத்திற்க்குமான க�ோவிட்-19
நிவாரண உதவியாக உலர் உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது. இவ்வில்லங்களில். ஏறத்தாள

241

சிறுவர்களும் 13 மூத்தோர்களும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது அமுலிலுள்ள முடக்கு நிலை
காரணமாக எம்மால் ப�ொருட்களை வாங்கி வழங்குதல் கடினமாக இருந்தமையால், இல்லங்கள் தமக்கு ஒரு
மாதத்திற்க்கு தேவையான ப�ொருட்களை அவர்கள் வழமையாக வாங்கும் முகவர்களிடமிருந்து ஒரு
விலைப்பட்டியலை பெற்று அதற்கான நிதியினை இல்ல வங்கிக்கணக்குகளில் வைப்பிலிட்டோம்.

இம்மாத செயற்திட்டம் அண்மையில் எம்மைவிட்டகன்ற அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர்
பிரபாகரன் செல்வராஜா அவர்களினால் முன்மொழியப்பட்ட திட்டமாகும். அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின்
அறப்பணிகள் வாயிலாக பிரபாகரன் செல்வராஜா அவர்களின் நினைவுகள் என்றும் எம்மோடிருப்பதாகுக.
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Dry Food Supplies for Three Northern Children Homes
OCTOBER PROJECTS 1 OF 2

Beneficiaries : 86 children
Budget : Rs. 300,000.00
Location : Mullaitivu, Jaffna
Type of Assistance : Covid-19 Relief
Donation
■ Dry food supplies for one month per home ( rice,
dhal, flour,suger,oil,tea,milk powder,spices etc)

LetUsHelpNow Foundation assessed and assisted three children’s homes in Northern Sri Lanka with basic needs
after a long COVID-19 lockdown.
Forth Square Girls’ Children’s Home, Nallur, Jaffna cares for 35 girls. Good Shepherd Children’s Home, Mankulam
cares for 31 girls. Ladani Girls’ Children’s Home, Mullaitivu cares for 20 girls. The home’s regular sources of donations have reduced significantly during the COVID-19. We provided funds to purchase a one month supply of dry
food for the three homes. This small assistance helped sustain these homes during a difficult period.
வட மாகாணத்திலுள்ள மூன்று சிறுவர் இல்லங்களுக்கான அத்தியாவசிய உதவிகள் க�ோவிட்-19 நெருக்கடி
காலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்டது.

நல்லூர், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நாற்சதுர சிறுவர் இல்லத்தில் 35

பெண் சிறுவர்கள்

பாராமரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். மாங்குளம், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நல்லாயன் சிறுவர்
இல்லத்தில் 31 பெண் சிறுவர்கள் பாராமரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள
லதனி சிறுவர் இல்லத்தில் 20 பெண் சிறுவர்கள் பாராமரிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

தங்கள் வழமையான நன்கொடைகள் குறைந்துள்ள இந்தச் சூழ்நிலையில், அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளையின்
இந்த இல்லங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கான உலர் உணவுப் ப�ொருட்களை வாங்குவதற்கான நிதி உதவியை
வழங்கியது. இந்த உதவி இல்லங்களின் அன்றாடச் செயற்பாடுகளுக்கு கைக�ொடுத்தது.

LetUsHelpNow Foundation

28

Annual Report 2021

Our.Impact

DVD / Accessories to the children with cerebral palsy
OCTOBER PROJECTS 2 OF 2

Beneficiaries : 30 children
Budget : Rs. 450,258
Location : Jaffna
Type of Assistance : Education
Donation
■ 30+ DVD Players and accessories

LetUsHelpNow Foundation provided funds for portable DVD players and accessories to more than 30 children with
cerebral palsy to assist with their education and to provide entertainment.
This project was conceptualised and coordinated by Jaffna Jaipur Centre for Disability Rehabilitation (JJCDR).
JJCDR is a voluntary social service Non-Governmental organisation that plays an important role in empowering
people with disabilities. All of its services are free of charge. JJCDR formed a five member committee to identify
the qualified children (based on need) and distribute the DVD players and accessories.
“Children affected by cerebral palsy usually have limited mobility or are completely bedridden which often leads
to various health complications including muscle weakness and contractures. So they struggle to make friends
and find it difficult to fit into a community.” JJCDR believes DVD players are beneficial to the children, including for
learning, language development, and stress relief.
The equipment was delivered to children in batches, following COVID protocols on November 29, 2021 at a simple
function hosted by JJCDR.
We are happy to have had the opportunity to assist the children with cerebral palsy during the mental health
awareness week.
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யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கிவரும் ஜெயப்பூர் வலுவிழந்தோர் புனர்வாழ்வு நிலையம் 1987 ம் ஆண்டிலிருந்து
வலுவிழந்தோருக்காக பெரும் பணிகளை ஆற்றி வருகிறது. குறிப்பாக செயற்கை அவயங்கள் தயாரித்து
ப�ொருத்துதல், அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகள் வழங்கல் , கல்வி ஊக்குவிப்புத் த�ொகை வழங்கல் ஆகிய
பணிகளை முன்னெடுத்துவருகிறது.

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலுள்ள பாரிசவாத சிறுவர்களுக்கு DVD player மற்றும் குறுவட்டுகள் வழங்குவதன்
மூலம் கட்டிலிலேயே இருக்கும் அல்லது வெளித் த�ொடர்புகள் குறைந்திருக்கும் இவர்களின் மனநிலைகளை
உற்சாகமாக வைத்திருக்க உதவ இயலும் என யாழ் ஜெயப்பூர் வலுவிழந்தோர் புனர்வாழ்வு நிலையம்
கருதியது. தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஏறத்தாள முப்பது சிறுவர்களுக்கு யாழ் ஜெயப்பூர் வலுவிழந்தோர்
புனர்வாழ்வு அலுவலகத்தில் கார்த்திகை 29ம் திகதி அன்று க�ோவிட்-19 கால விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு
த�ொகுதி த�ொகுதியாக பெற்றோருடன் வந்திருத்த சிறுவர்களுக்கு இவற்றினை நிலைய அங்கத்தவர்கள்
வழங்கினார்கள். இதற்கான நிதியாக ரூபா 450,258 யாழ் ஜெயப்பூர் வலுவிழந்தோர் புனர்வாழ்வு நிலைய
வங்கிக்கணக்கில் அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளையால் வைப்பிலிடப்பட்டது.

மன ஆர�ோக்கியம் பற்றிய விழிப்புணர்வு வாரத்தில் இவ்வாறான ஒரு திட்டத்தின் மூலம் பாரிசவாத ந�ோயின்
தாக்கத்தால் பாதிப்புற்ற சிறுவர்களுக்கு நாம் உதவியதை நாம் அனைவரும் பெருமையாக கருதுகிற�ோம்.

Jaffna Jaipur Centre for Disability Rehabilitation
Address : 05,Old Park Road, Jaffna, Sri Lanka. Telephone : +94 21 222 2574 Web : www.jjcdr.com

LetUsHelpNow Foundation
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Gifts for Upcountry Children’s Homes
NOVEMBER PROJECT

Beneficiaries : 263 children
Budget : Rs. 804,067.00
Location : Upcountry
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ Clothing, shoes, beautity products
■ Musical instruments
■ Games & toys

LetUsHelpNow Foundation provided gifts for children from ten Upcountry children’s homes. The project benefited
122 female and 141 male children.
Beyond our usual type of projects, we wanted to do something different directly for the children. Through this project,
we individually assisted children in meeting some of their basic needs such as clothing, shoes or school equipment.
Further, we provided collective gifts such as game/play equipment or musical instruments or other supplies that
children can share and enjoy. Through these gifts, we brought small joy to the children who have been confined to
the care homes for more than a year due to Covid.
The November project was undertaken in memory of Dr. Sivabalan Thambimuth. He has been a contributor since
the first project to last month’s project.
.
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மலையகத்தில் உள்ள பத்து சிறுவர் இல்லங்களில் வசிக்கும் 263 சிறுவர்களுகான பரிசுப்பொருட்கள்
வழங்கப்பட்டது. இவர்களில் 122 பெண் சிறுவர்களும் 141 ஆண் சிறுவர்களும் அடங்குவர்.

எமது வழமையான மாதாந்த செயற்றிட்டங்களுக்கு அப்பால் சிறுவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் பரிசில்கைள தர
விரும்பின�ோம். இல்லங்களில் உள்ள சிறுவர்களின் தேவைகள் தனித்தனியாக கலந்தால�ோசிக்கப்பட்டு,
சிறுவர்களுக்கான அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் ( உடை, பாதணி, பாடசாலை உபகரணங்கள் ) அத்துடன்
அனைவரும் பாவித்து மகிழக்கூடிய உள்ளக விளையாட்டுப் ப�ொருட்கள் அல்லது இசைக்கருவிகள் என்பன
வாங்கி வழங்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டிலிருந்து இல்லங்களுக்குள்ளேயே இருந்த இச்சிறுவர்களுக்கு,
தற்போது நிலவும் மழை காலத்தில் எம்மாலான இந்த சிறிய உதவிப்பொருட்கள் சிறு மகிழ்வினையாவது
வழங்கும் என நம்புகிற�ோம்.

இவ்வுதவியானது மருத்துவர் சிவபாலன் தம்பிமுத்து (அவுஸ்திரேலியா) அவர்களின் நினைவாக நிகழ்ந்தது.
அவர்கள் அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின் முதலாவது அறப்பணி முதல் கடந்த மாத செயற்றிட்டம்
வரையில் எம்முடன் பயணித்து, பங்கேற்ற பங்களிப்பாளர்.
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Gifts for Eastern Children’s & Elder Homes
DECEMBER PROJECT

Beneficiaries : 304 Children, 16 Elders
Budget : Rs. 920,700.00
Location : East
Type of Assistance : Basic Needs
Donation
■ Clothing, shoes, bags, School supplies
■ Musical instruments
■ Games & toys

LetUsHelpNow Foundation provided gifts for children from sixteen children’s homes and one elder home in the
Eastern province. The project benefited 304 children and 16 elders.
Beyond our usual type of projects, we wanted to do something different directly for the children and elders. Through
this project, we assisted children in meeting some of their basic needs such as clothing, shoes or school equipment. Further, we provided collective gifts such as game/play equipment/musical instruments or other supplies that
children can share and enjoy. Through these gifts, we brought small joy to the children who have been confined to
the care homes for more than a year due to Covid. We provided funds for the elder home to purchase gifts such as
radios, table fans, and personal care items.
“Eela Uravukal” supported this project by sponsoring a local vendor Venmathi Small Clothing Factory (Vinayagapuram, Thirukkovil, Amparai) in stitching Rs 244,080 worth of clothes for children from three homes. Venmathi Small
Clothing Factory was set up with support from “Eela Uravukal “. Our appreciation for all the contributors from Eela
Uravukal
.
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கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள பதினாறு சிறுவர் இல்லங்களில் வசிக்கும் 304 சிறுவர்களுக்கும், 16
மூத்தோர்களுக்கும் பரிசுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
எமது வழமையான மாதாந்த செயற்றிட்டங்களுக்கு அப்பால் சிறுவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் பரிசில்கைள
தர விரும்பின�ோம். இல்லங்களில் உள்ள சிறுவர்களின் தேவைகள் தனித்தனியாக
கலந்தால�ோசிக்கப்பட்டு, சிறுவர்களுக்கான அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் ( உடை, பாதணி, பாடசாலை
உபகரணங்கள் ) அத்துடன் அனைவரும் பாவித்து மகிழக்கூடிய உள்ளக விளையாட்டுப் ப�ொருட்கள்
அல்லது இசைக்கருவிகள் என்பன வாங்கி வழங்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டிலிருந்து
இல்லங்களுக்குள்ளேயே இருந்த இச்சிறுவர்களுக்கு, தற்போது நிலவும் மழை காலத்தில் எம்மாலான
இந்த சிறிய உதவிப்பொருட்கள் சிறு மகிழ்வினையாவது வழங்கும் என நம்புகிற�ோம். மேலும்,
மூத்தோர்களுக்கு, அவர்கள் விரும்பக்கூடிய வான�ொலி,மேசை,மின்விசிறி ப�ோன்ற பரிசுகளை வழங்க நிதி
வழங்கப்பட்டது.
இந்தச் செயற்திட்டத்தில் உள்ள மூன்று இல்லச் சிறுவர்களுக்கு ஈழ உறவுகள் பங்களிப்பாளர்கள்
உள்ளூரில் இயங்கும் வெண்மதி சிறு ஆடைத் த�ொழிற்சாலை (விநாயபுரம், திருக்கோவில், அம்பாறை)
ஊடாக ரூபா 244, 080 பெறுமதியான ஆடைகளை தைத்து வழங்கி உதவினார்கள். அவர்களுக்கு
மனமார்ந்த நன்றிகள். வெண்மதி சிறு ஆடைத் த�ொழிற்சாலை அம்பாறையில் உள்ள பெண்களுக்கு
வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் ந�ோக்குடன் ஈழ உறவுகள் ஆதரவில் த�ொடங்கப்பட்ட சிறு த�ொழிற்சாலை
என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
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A Toy Making Interactive Session by Subid Ahimsa
SPECIAL PROJECT - JULY 18, 2021

A Toy Making Interactive Session was held on July 18, 2021 via zoom for children from three Sri Lanka’s Eastern children
homes. Subid Ahimsa guided the children through hands-on toy making using used/waste items found at homes. Subid
Ahimsa has been engaging children through Ahimsa toy-making for over eleven years and has guided over 700 similar
events in Kerala, Tamil Nadu and other places in India. He has also published an English book titled “Ahimsa Toys”. He
generously donated his time, and deeply engaged the children with his demonstrations, guidance and conversation.
Children used trashed plastic bottles, bottle caps, old CDs, newspapers, balloons and other commonly used items to
create a diverse set of toys. From musical instruments (whistle, musical obe), spinners, balancers, hats to magic fans,
children created and played with these toys joyfully. He immersed himself with the children as one of them. Through toys,
he shared the message of care for the environment. We are appreciative of Subid Ahimsa facilitating children to make
toys, play, work together, laugh and think. Thank you.
This pilot initiative was coordinated with the help of Saranya Sutharshan, assistant commissioner for the Department of Probation and Child Care, Eastern province, probation officers, as well as children’s homes’ administrative officers. Thank you for going beyond your work to make the children’s day.Muthu Venkat, Stalin Baluchamy,
Myvizhi Selvi , Gowthami Stalin provided equipment, technical assistance, and enthusiastic support, thank you.Siva
Raj of Cuckoo Movement for Children provided support and inspiration that made this session possible. Thank you.
We hope to continue to coordinate engaging and interactive events for children at care homes.
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யூலை 18, 2021 ஞாயிறு மாலை 4 மணியிலிருந்து இரண்டரை மணி
நேரத்திற்கும் சற்று அதிகமாக இலங்கையிலுள்ள காப்பக சிறுவர்களுக்கு
இணைய வழி மூலம் பயன்பாட்டிற்க்கு உதவாதென கருதும் பாவித்த
ப�ொருட்களை எவ்வாறு விளையாட்டு ப�ொருட்களாக்கலாம் என்பது
பற்றிய செயன்முறை ஒன்றினை சுபீத் அகிம்ஷா நிகழ்த்தினார். சுபீத்
அகிம்ஷா

அவர்கள்

பதின�ோரு

ஆண்டுகளாக

சிறுவர்களின்

நலன்களுக்காக

அர்பணிப்புடன்

செயற்பட்டுவருவதுடன்

எழுநூற்றிக்கதிகமான

இவ்வாறான

பகிர்வினை

செயல்

கேரளா,

தமிழ்நாடு மற்றும் இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும் நிகழ்தியுள்ளார்.
அகிம்ஷா ட�ோய் எனும் ஆங்கில நூலினையும் வெளியிட்டடுள்ளார். எம்பால் க�ொண்ட நட்பின் அடையாளமாக
இதனை தமிழ்நாட்டின் திருவெண்ணாமலையடிவாரத்திலிருந்து இணையவழியாக நிகழ்தினார்.

இந்த பரிட்சாத்த செயல்முறையில் கிழக்கிலங்கையிலுள்ள மூன்று சிறுவர் இல்லங்களை சேர்ந்த சிறுவர்களும்
சில சிறுவர் நன்நடத்தை அலுவலர்களும் பங்குபற்றினர்.

மூடி, பலூன், பாவித்த இறுவட்டு, பழைய பத்திரிகை இன்னும் பல பாவித்த ப�ொருட்களை உபய�ோகித்து, பலவித
விளையாட்டு ப�ொருட்களை உருவாக்கி, சிறுவர்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் பங்குபற்றி மகிழ்ந்தனர். சுபீத்
அகிம்ஷா அவர்கள் சிறுவர்களுடன் ஒருவராகி அவர்களை பங்குபெற வைத்து அனைவரையும் க�ோவிட்கால
வேளையிலும் சிரித்து மகிழ வைத்தார். ச�ோபித்தின் பங்களிப்பை மனதாரா உள்வாங்கி அவருக்கு எம்
நன்றிகளை பணிவன்புடன் தெரிவிக்கின்றோம்.

இது செயல்வடிவம் பெற உதவிய கிழங்கிலங்கை சிறுவர் நன்நடத்தை உதவி ஆணையாளர் சரண்யா சுதர்சன்,
சிறுவர் இல்ல ப�ொறுப்பாளார்கள் மற்றும் நன்நடத்தை அலுவலர்களுக்கும் நன்றிகள்.

இதற்கான த�ொழிநுட்ப மற்றும் உபகரண உதவிகள் வழங்கிய முத்து வெங்கட், ஸ்டாலின் பாலுசாமி,
மைவிழிசெல்வி, க�ௌதமி ஸ்டாலின் அனைவருக்கும் எம்நெஞ்சாந்த நன்றிகள்.

குக்கூ குழந்தைகள் வெளியின் சிவராஜ் அவர்களின் நட்பும் ஆதரவும் த�ொடர்ந்தும் பல இவ்வாரான
திட்டங்களை ஒன்றிணைந்து செய்யத் தூண்டுகின்றது. மிக்க நன்றி.
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Children Magazine for Care Homes
SPECIAL PROJECT - ONGOING PROJECT

One of the longer term objectives of the LetUsHelpNow Foundation is to build libraries in each care home to encourage
reading for learning and pleasure. As part of that initiative, we
explored providing a current Tamil children magazine to each
home. During that exploration, we learned about Arinthiran, a
children’s magazine published from Sri Lanka.
Arinthiran is a monthly children’s magazine published by senior journalist Ganapathy Sarvaanathaa from Jaffna
since December 2020. The editor generously came forward to send the issues they had on hand, as well as to send
each new issue via mail to each of the children’s care homes. Though some issues did not get published during
COVID-19 lockdown, Arinthiran is continued to be published and delivered to the children’s homes. Arinthiran encourages reading and engagement. We plan to provide more children’s books to the care homes.
காப்பக சிறுவர்களின் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க அவர்களுக்கான ஒரு காப்பக நூலக வசதியினை
உருவாக்கவ�ோ அல்லது இருக்கும் நூலகத்தை மேன்படுத்துவது என்பது அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளையின்
எதிர்கால செயற்றிட்டங்களில் ஒன்று. இதன் முன்னோடித் திட்டமாக இலங்கையிலிருக்கும் அனைத்து
தமிழ்பேசும் சிறுவர் காப்பங்களுக்கும் ஒரு மாதாந்த இதழினை வழங்கும் ந�ோக்குடன் சிறுவர் நூல்கள் மற்றும்
மாதாந்த இதழ்களை, குறிப்பாக இலங்கையிலிருந்து வெளி வருவன பற்றி ஆராய்ந்தப�ோது அறிந்திரன் பற்றி
அறிந்தோம்.

அறிந்திரன் மாதாந்த சிறுவர் இதழ் யாழ்பாணத்திலிருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் கணபதி சர்வானந்தா
அவர்களினால் 2020 மார்கழி இலிருந்து மாதம் த�ோறும் வெளிவந்து க�ொண்டிருந்தது. கைவசமிருந்த முன்னைய
இதழ்களையும் மாதம் த�ோறும் வெளிவரும் இதழ்களையும் தபால் மூலம் அனைத்து காப்பகங்களுக்கும்
எடுத்துச்செல்லும் பெரும் ப�ொறுப்பினை இதழாசிரியர் பெருமனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார்.

க�ோவிட்-19 கால

நெருக்கடியினால் சில மாதங்கள் வெளிவராவிட்டாலும் த�ொடர்ந்தும் வெளிந்து

க�ொண்டிருக்கும் சிறுவர் மாத இதழ், காப்பக சிறுவர்களை சென்றடைகிறது. இது இவர்களை வாசிக்கும்
பழக்கதை விரிவு படுத்தும், மேலும் நூல்களை அவர்களிடம் க�ொண்டு சேர்க்க எம்மை ஊக்குவிக்கும்.
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letushelpnow.org
REDESIGN

One of the primary objectives of LetUsHelpNow Foundation was to collect and share reliable information about care
homes, and help donors directly connect with care homes. We mainly do this through the letushelpnow.org web
platform. In 2021, we redesigned and relaunched the web platform with a modern, mobile friendly user interface.
You can browse, search and filter for care homes in Sri Lanka by type, place or name. Further, now we prominently
highlight the monthly projects in the home page. Monthly project details, and LetUsHelpNow Foundation reports can
be found on the website as well. Please visit letushelpnow.org to learn more.
இலங்கையில் உள்ள சிறுவர், முதிய�ோர் மற்றும் சிறப்புத் தேவையுள்ளோர் இல்லங்களைப் பற்றிய தகவல்களை
த�ொகுத்து,

letushelpnow.org வலைத்தளம் ஊடகப் பகிர்ந்து, உதவி செய்ய விரும்புவர்களையும் உதவி

தேவைப்படுபவர்களையும் இணைப்பது அறம்செய்வோம் அறக்கட்டளையின் முதன்மை ந�ோக்கங்களில்
ஒன்றாகும். 2021 இல் நாம் letushelpnow.org வலைத்தளத்தை புதிய வடிவமைப்புடனும், நடமாடும் கருவிகளுக்கு
ஏற்ற மாதிரியும் புதுப்பித்தோம். இல்லங்களைப் பற்றிய தகவல்களை உலாவி, தேடி பெறலாம். இல்லங்களின்
வகை, இடம், பெயர் வாரியாகவும் வகுத்துப் பார்க்கலாம். மேலும், எமது மாதாந்தச் செயற்திட்டங்களைப் பற்றிய
தகவல்கள் முகப்புப் பக்கத்தில் முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.
செயற்திட்டங்களைப்

பற்றிய

அறிக்கைகள், ஆண்டு

அறிக்கைகளையும்

இங்கு

எமது மாதாந்த

சென்று

பார்க்கலாம்.

தயந்து letushelpnow.org சென்று மேலதிக விபரங்களைப் பாருங்கள்.

LetUsHelpNow Foundation
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Our.Meeting

Annual Gathering
DECEMBER 4, 2021.

LetUsHelpNow Foundation conducted its first annual gathering on Dec 4th, 2021. More than forty donors, volunteers,
board of directors, and beneficiaries of the organization participated in this virtual meeting from Australia, Canada, United
Kingdom, Singapore and Sri Lanka.
The event was hosted by Kesavan Paranchothy. Suba Balasubramaniam started the meeting by honoring the LetUsHelpNow family members Ganga Nanthakumar, Prabaharan Selvarajah and Dr. Sivabalan Thambimuth whom are no longer
with us, and their great contributions.
Next distinguished presenters from Sri Lanka, including Dr. (Mrs) J. Ganeshamoorthy (Honorary Chairperson of Jaffna
Jaipur Center of Disability Rehabilitation), Arnold Vathsala Utheen (Secretary of Ozanam Centre Batticaloa), and
Mr. Thanaraj Gajendrankumar (Commissioner of Bandarawela Municipal Council) talked about the impact of our projects in
improving the everyday lives of people at care homes. Saranya Sutharshan, Assistant Commissioner of the Department of
Probation and Childcare Services - Eastern Province explained how the care homes operate, reasons for people coming to
care homes, and about the issues the care homes are facing.
Praba Than and Bertrand Marcou presented our community action model and the highlights from the 2021 monthly projects.
Natkeeran Ledchumykanthan presented the revamped web platform that allows anyone to easily browse, search and locate
information about care homes.
Suba presented a vision to help care homes Beyond their Basic Needs. The vision included fulfilling little wishes of special
needs children, providing musical and sports equipment, setting up care home libraries, skill development by virtual and
in-person classes, as well as exploring income generation opportunities for care homes.
Sathya Thilainathan presented about how anyone can contribute in helping, especially with their time and talent.
For example, people can volunteer to teach zoom classes in areas of their expertise, including music, art, drama, language,
and technology.
A group discussion was conducted after the vote of thanks by Suba. Participants provided valuable feedback and offers
of support. Some of the participants offered to take music/other skill classes to the children in the homes. Several people
noted the importance of providing opportunities to develop skills for self-reliance, specially when they leave the care homes.
The first Annual Gathering enabled the LetUsHelpNow contributors to share, learn and connect with the mission to raise
awareness and provide support for people at care homes.
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Our.Community

Survey Results
2021.

More than 30 LetUsHelpNow community members contributed to the 2021 year end survey. We are happy to
share some highlights below.
Please see the detailed report at https://letushelpnow.org/2021-letushelpnow-community-survey.
What comes in your mind when you hear about LetUsHelpNow ? ( at least one word )

How do you feel about how the donors have been recognized for their contribution?

What can we improve?

To share your feedback: https://tinyurl.com/MyOneCent

LetUsHelpNow Foundation
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Celebrating.Lives

In Memory
The following donations were made by friends and relatives in remembrance and honor of
special people in their lives. Thank you for making a difference.

In Memory Of Abirami Thillainathar By Thulasika Ledchumikanthan
In Memory Of Arumugham Suntharalingam By Subapiratha Suntharalingam
In Memory Of Balasingam Vellupillai By Gayathri Dharmagesan
In Memory Of Joseph Savundranayagam By Nalayini Savundranayagam
In Memory Of Kandhiah Balasubramaniam By Balasubramaniam Family
In Memory Of Konealingam Nadarajah By Srikumari Konealingam
In Memory Of Manikathiyagarasa By Thanaluxmi Manikathiyagarasa
In Memory Of Principal Rajan Kadirgamar By Jaffna College 1975 NCG Batch
In Memory Of Pushparanee Thidaveerasingam By Thulasika Ledchumikanthan
In Memory Of Rasathiamma Palasubramaniyam By Arumugasmy & Family
In Memory Of Sakunthala Kanagaratnam By Dushy Kanagaratnam
In Memory Of Sakunthala Kanagaratnam By Ken Aravindan
In Memory Of Sakunthala Kanagaratnam By Muhunthan Kanagaratnam
In Memory Of Selvarany Paranirubasingam By Dushyanthan Paranirubasingam
In Memory Of Thresamma Mariyampillai By Philomena Vedanayagam
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Unsung.Heroes

Our Donors
LetUsHelpNow work is made possible by the kind and generous donors and supporters.
By joining our hands together, we were able to make a difference in the lives of children and
elders at care homes in Sri Lanka. Thank you.

Ainkharan Subramaniyam
Ajanthan Sivarajah
Ambi Balasubramaniam
Amuthan Subakaran
Anakan Rasananthan
Anantharuby Muhunthan
Aninthini Gnanavel
Anjali Subakaran
Anton Mahadeva
Anujan Logeswaran
Anujeyan Manokeran
Anusooya Nadarajah
Aravinth Sivagnanaratnam
Ariyamalar
Arulanthasivam Family
Arun-Priya-Fundraiser
Arunthathy Karunakaran
Aruran Rasarathnam
Asha Myuran

Gajan Perampalam

Ganam Balasingam
Ganesharathinam Subramaniam
Gaya Dharmagesan
Gowri Ramesh
Gowthamy Ganeshathasan

Hariharan Mahendran
Ida Bhavani And Anton Thavarajah
Ilangovan Veerasingam
Indranee Sounthararajah
Isa Sutha

James Fredy

Bahee Prabakar
Balakumar Anandasamy
Barathan Ramachandran
Bertrand Marcou
Bhavan Ramanathan
Bhavani And Anton Thavarajah
Bhiranavan Sivalingam

Jayabalini Krishnapillai
Jeevaharuney Haritharan
Jeneeit Jeyakanthan
Jeneta Anesley
Jeya Baladurai
Jeya Ganesh
Jeyam Alalasundaram
Jeyanthan Dasan
Jeyanthi Sutha
Jeyaranee Subramaniam
John Shirey

Chandrakumary Selvathurai

K ajan Someswaran

Babithira Sonia Mitrevski

Chandralega Rajatheepan
Chitparan Jegathesan

Dil Subakaran

Doraisamy Sivasamy
Dushy Kanagaratnam
Dushyanthan Paranirubasingam

Elizabeth A Shirey
Eugen Marcou

Kalaimathi
Kalanithy Kanagasabai
Kamala
Kamala Shanmugananthan
Kamalanathan Thampiayah
Kamalasini Ananthan
Kanagambikai Thillainathan
Kanagaratnam Simharajvarma
Kandiah Family
Kandiah Ravindran
Kangalingam Nanthakoban
Kangatharan Subramaniam
Karunaroobini Kanagaratnam

LetUsHelpNow Foundation
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Unsung.Heroes

Our Donors
LetUsHelpNow work is made possible by the kind and generous donors and supporters.
By joining our hands together, we were able to make a difference in the lives of children and
elders at care homes in Sri Lanka. Thank you.
Kathir Appathurai
Ken Aravindan
Kesavan Paranchothy
Kishori Kuganeswaran

L & R Rajaratnam

Lara
Loganathan Rattinam
Logeswari Kanagasababa

Mahalakshmi Magesvaran

Mahendrakumar Ramendra
Maithily Uthayasangar
Malini Kanthaswamy
Malini Para
Mallikadevi Sabaratnam
Manivananan V
Manoranee Sivarajah
Mary Kuruparajah
Mathivathana Suntharalingam
Meenambikai Kandappa
Melbourne Garlands
Mithiran Sangaralingam
Muhilan Mahendran
Murali Kanagaratnam
Mylan Sutha
Myuran Ganesaratnam

Nageswary Sangaralingam

Nageswary Sivagurunathan
Nageswary Sivagurunathan & Anthony
Nalayini Savundranayagam
Natarajan Shunmugarajah
Natkeeran Ledchumykanthan
Navaranjini Suntharalingam
Navarose Kandasamy
Nehru Gunaratnam
Nila Sutha
Nimalan Sathanathan
Niran Kanagan
Nirmala Kuventhiraja
Nirmaladevi Kandiah
Nirupa Kesavan
Nirupana Janagan
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Nithi Kuruparan
Nivetha Nagaratnam

Parameswary Navaratnam

Pon Balarajan
Ponnampalam Kanthavel
Poomadevi Arasakrishnan
Prabaharan Selvarajah
Pradeeban Thamo
Pratheepan Para
Punithawathy Sivabubramaniam
Punithawathy Vithiyananthan
Pushpaharan Pathmanathan
Pushpamani Rasiah
Puvaneswary Pathmanathan

R agavan Ramachandran

Rajeswary Nallatamby
Rajitha Jayanthan
Ramluxmi Charitable Foundation
Ranji Balakrishnan
Ranjitham Logarajah
Rasaratnam Sivaramanan
Rathy Kunaraja Frankline John Bebonds
Rathy Rahunathan
Ravi Rajaratnam
Ravi Tharmalingam
Renuka Ruban
Rihan Nishanthan
Rohini Visakapperumal
Ruby Thurairajah
Rukmanidevi Vijayaratnarasa

Sacikala Sivaramanan

Sakunthala Jayaratnam
Sakunthala Jeevaratnam
Sam Venugopal
Saraswathy Gnanasivam
Saraswathy Ramanathan
Sarojani Devi Balasingam
Sekar Gunaratnam
Sellamma Kanagalingam
Sellammah Sivasothy
Selvamani Arulrajasingam
Sen Sivabalan
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Our Donors
Senthilmany Mahendiran
Senthooran Rasaratnam
Shamila Rajasingam
Shanoja Jeyakumar
Shivapriya Suntharalingam
Singarasa Prathaban
Sivabalan Thambimuthu
Sivaganga Nandakumar
Sivakanthan Sharma
Sivakumar Kanagasabai
Sivam Sri
Sivananthini Sivarajah
Sivanesan Sinniah
Sivaparamananth Namasivayam
Sivapatham Pushparanee
Sivasothy Velauthapillai
Sooriyakumar Kathirason
Sreevithiya Suthagar
Suba Balasubramaniam
Subapiratha Suntharalingam
Sugeeswaran Mahendrarajah
Surega Jeeva
Suseela Devi Thambithurai
Sushanthan Sudaharan
Sutha Haran
Sutha Subramaniam

V&S Subramaniyam

Varathavani Viveganandan
Varsha School Of Fine Arts
Vathy Selvanayagam
Veena Patricia Philip
Veevegini Kirupairajah
Vijayananth Chandrasekaran
Vijayasathy Sockanathan
Vimala Ganesh
Vipulan Vetpillai
Vishnu Prabakar

Well Wisher

Wijayaparathy Suthakaran

Yalini Mayurathas

Yasothara Paramsothy
Yasothathevi Pavanathasivam
Yathavan Langanarayanan
Yogeswary Suntharalingam

Thamarai Subakaran

Thamilini Jothilingam
Than Praba
Thanalaxmi Vinayakaratnam
Thanaluxmi Manikatheyagarajah
Thanaluxmi Velluppillai
Tharmendra Subramaniam
Thavam Balasingam
Thavamanidevi Balasubramaniam
Thavamany Kandavanam
Thavmohan Balasingam
Thevabriya Thevarajah
Thillainathan Kanapathippillai
Thiribuwani Yathavan
Thulasika Ledchumikanthan
Thuraiappah Vijayasingham
Thushy Anthan Gunasingam
Thusjun Navakumar

LetUsHelpNow Foundation
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Unsung.Heroes

Our Collaborators
LetUsHelpNow is entirely a volunteer-run organization. Compassion and kindness guides our
mission as well as how we work. We strongly believe in collaboratively working together to
overcome our common challenges. We are proud to collaborate with the following amazing
individuals and community organizations.

Saranya Sutharshan
Saranya is instrumental in helping us understand the needs of care homes, as well as coordinating
and monitoring projects for care homes in the Eastern province.

Thanaraj Gajendrankumar
Gajen is instrumental in helping us understand the needs of care homes, as well as coordinating
and monitoring projects for care homes in the Upcountry.

Jaffna College NCGE 1975 Old Students
Jaffna College NCGE 1975 Old Students joined hands in raising funds for a major project fot the
Association to Empower the Special Needs Children Home, Kilinochchi. Contributor Sutha Haran
coordinated oldboys from Canada, Australia and the United Kingdom in this effort.

Eela Uravukal
Eela Uravukal supported the december 2021 project by sponsoring the local vendor Venmathi Small
Clothing Factory (Vinayagapuram, Thirukkovil, Amparai) in stitching clothes for children from three
care homes in the Eastern province. Venmathi Small Clothing Factory was set up with support from
Eela Uravukal. Similar to LetUsHelpNow, Eela Uravukal is a contributors driven initiative to support
war affected people.
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Our.Team

Our Partners
Helping people at care homes is a shared concern for all. We are happy to work with our valued
partners on an ongoing basis to synergize our efforts. Together, we are making a greater impact.

Ramluxmi Charitable Foundation, United Kingdom
Charity Number: 1142901
We are proud to partner with Ramluxmi Charitable Foundation. Ramluxmi Charitable Foundation assists poor
young and elderly people by setting up medical camps, providing financial assistance, and renovating community organizations in Sri Lanka and India.
Ramluxmi Charitable Foundation helps LetUsHelpNow Foundation with fundraising in UK.

Our Volunteers
Our volunteers in the diaspora helped with coordination, contacting homes, researching information
about the homes, updating the website and social media, collecting funds, auditing, banking, design
and communications. Your contributions are deeply appreciated.

Ambi Balasubramaniam

Ambi helps with outreach to senior meetups, and coordinates their contributions.

Anakan Rasanathan

Anakan assists in implementing good accounting practices and reviews the accounts.

Dil Subakaran

Dil helps with documenting the donations.

Hariharan Mahendran

Hari provides graphic design assistance for the website and posts.

Thulasi Ledchumykanthan

Thulasi helps to proofread and edit reports.
LetUsHelpNow Foundation
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The Board of
DIRECTORS.

Kesavan Paranchothy
kesavan@letushelpnow.org

Natkeeran Ledchumykanthan
natkeeran@letushelpnow.org

Sathya Thilainathan
sathya@letushelpnow.org

Suba Balasubramaniam
suba@letushelpnow.org

International Board of
DIRECTORS.

Bertrand Marcou
Australia

bertrand@letushelpnow.org

Praba Than

United Kindom
praba.t@letushelpnow.org

Paritheepan Vivekanandan
Sri Lanka

pari@letushelpnow.org

Prabaharan Selvarajah
Sri Lanka
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Our.Commitment

LetUsHelpNow
Focus

We are focused on providing information about, and directly helping the homes with the
most need.

Collaborative Community

We are a 100% volunteer-based organization.

Dignity

27%

We value human dignity. Our actions and interactions with all are guided by this principle.
We are proud of our “no banner, no photo” policy.

16%

Fast and Efficient

Every month, one project is developed, delivered, assessed and completed. Donor funds
directly benefit the beneficiaries within four weeks.

Cost Effective

LetUsHelpNow administrative expenses are less than one percent.

Transparency

We publish monthly project account details along with request letters, receipts, photos
of purchased materials and thank you letters online to ensure transparency and
accountability.

LetUsHelpNow Foundation
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Our.Transparancy

Financial
REPORT.
YEAR

DONATIONS

PROJECTS

ADMIN / OTHER COSTS

2020

Rs 4,173,589.86

Rs 4,145,166.30

Rs 28,423.56

2021

Rs 10,432,531.88

Rs 10,355,400.28

Rs 77,131.60

Statement of Revenue and Expenditures
Year End at 31st December 2021

* CAD Canadian Dollar, SLR Sri Lankan Rupee, GBP British Pound, AUD Australian Dollar
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Monthly Projects
Year End at 31st December 2021

Revenue

Expenditure

* Please note that the Canadian donations received in advance ($1,946) is not included
LetUsHelpNow Foundation
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Project

EXPENSES.
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Project Summary

FUND DISTRIBUTION.
by Home Type

by Project Type

by Region

LetUsHelpNow Foundation
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இன்றே.செய்வோம்

எவ்வாறு பங்கேற்கலாம் ?
நேரடியாக இல்லங்களுக்கு உதவுங்கள்
தயவுசெய்து இல்லங்களுக்கு நேரடியாக நன்கொடை வழங்கி உதவுங்கள்.

இல்லங்களைப் பற்றிய

தகவல்கள், அவற்றின் தேவைகளை நீங்கள் letushelpnow.org வலைவாசல் சென்று பெறலாம்.

மாதாந்தச் செயற்திட்டங்களில் இணையுங்கள்
சிறிய மாதாந்த நன்கொடை வழங்குவதன் ஊடாக இல்லங்களின் அவசியத் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்யும் செயற்திட்டங்களுக்கு ஆதரவு தாருங்கள்.

ஒரு முறை/நினைவு மற்றும் க�ொண்டாட்ட பங்களிப்பு
ஒரு முறை அல்லது நினைவு அல்லது க�ொண்டாட்ட பங்களிப்பு ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்திட்டம்,
இல்லம் அல்லது ந�ோக்கத்துக்காக வழங்கி உதவுங்கள்.

தன்னார்வலராக இணையுங்கள்
இல்லங்களைப் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டல், தகவல் திரட்டல், அவற்றை த�ொடர்பு க�ொண்டு அவற்றின்
தேவையறிதல் உட்பட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு பங்கேற்க எம்மோடு இணையுங்கள்.

பயிற்றுநராக இணையுங்கள்
பயிற்றுநராக இணைந்து, மெய்நிகராக அல்லது நேரடியாக ஒரு திறனை பயிற்றுவித்து, இல்லங்களில்
வாழும் சிறுவர்ளின் திறன்களை வளர்க்க உதவுங்கள். இசை, ஓவியம், நாடகம், கணினியியல்,
வாழ்வியல் என்று பல்துறைகளில் பயிற்சிகளை உருவாக்கி பகிர்ந்திட உதவுங்கள்.

எவ்வாறு நிதியுதவி வழங்கலாம்?
■ PayPal : இணைப்பு PayPal link
■

வலைவாசல்

letushelpnow.org/donate

கனடா
■ eTransfer : நன்கொடையை மின்னஞ்சல் donate@letushelpnow.org க்கு அனுப்பல். அத்துடன்
உங்களது பெயர், மின்னஞ்சல், த�ொலைபேசி விபரங்களையும் பகிரவும்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு

letushelpnow.org/donate இனை பார்க்க.

இதர நாடுகள்
■

த�ொடர்பு க�ொள்ளல் பகுதியில் இருக்கும் விபரங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உதவலாம் என
அறியலாம்.
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Lets.Do it

How can I get involved ?
DIRECTLY HELP THE CARE HOMES
Please donate directly to care homes. We have provided information about homes and their needs at
letushelpnow.org web portal.
JOIN OUR MONTHLY PROJECTS
Contribute a small donation to support projects meeting urgent needs in care homes.
ONE TIME/HONOUR, MEMORIAL, CELEBRATION CONTRIBUTION
Make a one time/honour, memorial, celebration contribution to help a specific project, home or cause.
BE A VOLUNTEER
From helping us raise awareness about homes through campaigns, to researching homes, to contacting
homes to assess their needs.
BE A TRAINER
Teach a skill virtually or in person to children at care homes to develop their capacity. Help us develop
and deliver workshops and training sessions in a range of subjects, including music, art, drama, digital
literacy and life skills.

How do I donate ?
■ PayPal : Please find the PayPal link
■ Visit letushelpnow.org/donate
CANADA
■ eTransfer : Please do an e Transfer to donate@letushelpnow.org with name, email, contact phone
number as message. For more detail please visit letushelpnow.org/donate
OTHER COUNTRIES
■ Please check the next page for contact information to find about how you can donate

LetUsHelpNow Foundation
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Contact Us
letushelpnow.org
info@letushelpnow.org
facebook.com/letushelpnow.org
instagram.com/letushelpnow

1-647-649 3237
Canada
Suba Balasubramaniam
Phone: +1 647 649 3237

Email: suba@letushelpnow.org

Australia
Bertrand Marcou
Phone: +61 417 338 941
Email: bertrand@letushelpnow.org

United Kingdom
Praba Than
Phone: +44 7984 422424
Email: praba.t@letushelpnow.org

Sri Lanka
Parideepan Vivekanandan
Phone: +94 77 739 6313
Email: pari@letushelpnow.org
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Listing of Homes

NORTH, EAST, UPCOUNTRY.
Name

District

Address

Phone

Amman Women And Child Development Centre

Ampara

Sagamam Road, Kolavil 01,Akkaraipattu

+94 67 490 4955

Hermans Girls Home

Ampara

Kalmunai
Road,Periyaneelavanai,Kalmunai

+94 76 058 5344

Jesus Lives Girls Home

Ampara

Main street, Kalmunai- 01

+94 67 492 1161

Methodist Girls Home

Ampara

Wesly School Road, Kalmunai

+94 67 222 9182

RKM Sharatha Girls Home

Ampara

Girls Vidyalaya Road, Karaithivu - 05

+94 67 222 3600

Seerpathadevi Children's Home

Ampara

Kovil Road, Veeramunai - 01, Sammanthurai

+94 67 226 1144

Sri Indasara Child Development Centre

Ampara

DK/65, Aralaganvila Road, Dehiattakandiya

+94 27 562 2919

St.Mary's Boys Home

Ampara

6 Carmel Fatima College Rd

+94 71 354 5782

Swami Vipuilanantha Boys Children Development Centre

Ampara

Kurukkal Road,Akkaraipattu 7/2

+94 67 227 7514

Canaan Harvest Children's Home

Badulla

No 320/8, Passara Road, 3rd Lane,
Badulla

+94 55 222 6212

Louis Mary Children Development Centre

Badulla

Pahala /wiharagala, Nikapotha

+94 77 206 1995

Upcountry children's home

Badulla

19/6, Badulupitiya Road, Badulla

+94 55 222 3335

The Ascension Home

Badulla

Church of the Ascension, Bandarawela

+94 57 223 2822

Arudpany Girls Home

Batticaloa

Beach Road, Navakkuda

+94 77 556 6849

Assisi Boys Home

Batticaloa

Main Road, Kurukulmadam

+94 65 225 0313

Bethel Boys Children Home

Batticaloa

Zonal Education Office Rd,

+94 77 632 8577

Bethel Girls Children Home

Batticaloa

Vipulanada Road, Valichenai

+94 77 515 3078

Eravur Children Care Home

Batticaloa

Meerakerny Road, Eravur, Batticaloa

+94 77 996 6345

Good Shepherd Children Home

Batticaloa

Post Office Road,Valaichenai

+94 65 225 7400

Hari Boys Home

Batticaloa

New Kalmunai Road, Batticaloa

+94 65 222 9653

Jeevananda Girls Home

Batticaloa

Main Road, Pudukuduirippu

+94 65 365 0438

London Sivan Kovil Girls Home

Batticaloa

Main Road Settipalayam

+94 65 205 6336

Mangayarkarasi Girls Home

Batticaloa

Maruthadi Road, Batticaloa

+94 65 205 7310

Manikkavasagar Boys Home

Batticaloa

Palaiyadithona, Santhiveli, Kiran

+94 77 191 3037

Methodist Girls Home

Batticaloa

Bar Road, Kotamunai

+94 65 222 5402

Miani Boys home

Batticaloa

Miyani nagar, Thannamunai, Batticaloa

+94 77 459 0298

Miani Girls Home

Batticaloa

Miyani nagar, Thannamunai, Batticaloa

+94 77 792 6410

Muslim Child Development Centre - Kattankudy

Batticaloa

Kattankudy 01

+94 65 224 5308

Pariyowan Boys Home

Batticaloa

Trinco Road, Santhurukondan

+94 05 222 2524

Ramakrishna Mission Boys Home

Batticaloa

New kalmunai road, kalladi

+94 65 222 2752

27%
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Ramakrishna Mission Girls Home

Batticaloa

New kalmunai road, kalladi

+94 65 222 2752

Sakthi Girls Home

Batticaloa

Shakthi Home Road, Kaluwanchikudy

+94 65 225 0745

Shakthi Girls Home

Batticaloa

Arasadi Thervu, Kokaticholai

+94 65 364 2290

Shanthi Bawan Girls Home

Batticaloa

Ghanasooriyam Square, Cross Road,
Batticaloa

+94 65 222 2524

Spaks GIrls Home

Batticaloa

Main Road, Periya Kallaru

+94 67 222 1875

Thilahawathiyar Girls Children Home

Batticaloa

Main Street, Kathiraveli, Vaharai

+94 77 629 8461

Thilahawathiyar Girls Home

Batticaloa

Hospital Road, Palukamam

+94 65 225 1166

Thirugnanasampanthar Gurukulam

Batticaloa

Main Road, Kaluthavalai

+94 65 225 0277

Trust Village Womens Development Centre

Batticaloa

Savukady Rd, Mayilampavelhi, Thannamunai, Batticaloa

+94 76 789 7573

Batticaloa

Central Road, Batticaloa

+94 77 481 6576

Batticaloa

Main Road, Palukamam

+94 65 225 1101

Vivehanada Children Home

Batticaloa

Rattnam Road, Valaichenai

+94 65 205 1442

Yoga Swamy Saiva Girls Children Home

Batticaloa

Main Rd, Siththandi

+94 65 205 0420

St Joseph Elders Home - Batticaloa

Batticaloa

9 Trinco Road, Batticaloa

+94 71 851 1951

Swami Vipulananthar Elder Home

Batticaloa

82, Government quaters road, Kallady,
Batticalaoa

+94 65 222 6202

Ozanam Centre

Batticaloa

Sathurukondan, Batticaloa

+94 65 365 8636

Uthayam Association Of Visually Handicapped

Batticaloa

Saratha Street, Nochchimunai

+94 65 205 0707

Forth Square Girls' Child Development Centre

Jaffna

No 35, Sellar Road, Nallur

+94 77 064 1109

Hindu Board Boys' Child Development Centre

Jaffna

Kalasalai Road, Thirunelveli, Jaffna

+94 77 990 5304

Hindu Board Girls' Child Development Centre

Jaffna

Kalasalai Road, Thirunelveli, Jaffna

+94 77 699 2082

Holy Family Girls’ Child Development Centre

Jaffna

Mirusuvil South Mirusuvil

+94 77 908 1270

Karunai Girls' Child Development Centre

Jaffna

Palaly Road, Urumpirai, East, Urumpirai +94 77 255 4334

Karunalayam Annai krishnabai Girls' Child
Development Centre

Jaffna

No 131, Palaly Road, Thirunelveli

+94 77 905 4873

Karunalayam Boys' Child Development Centre

Jaffna

Karanthan, Neerveli

+94 77 416 1002

Sakthy Children Home

Jaffna

Mayavan Kovilady, Karudavil North,
Thondaimanaru, Point Pedro

+94 76 592 0327

SOS Village Child Development Centre

Jaffna

No 219, Nayanmarkaddu, Nallur

+94 77 373 3711

Sri Pramanantha Girls' Child Development
Centre

Jaffna

Vathiri, Karaveddy, Jaffna

+94 76 578 3004

Valluwar Child Development Centre

Jaffna

Vaddukoddai East, Vaddukoddai

+94 77 525 9513

Mother Teresa Amithi Illam - Jaffna

Jaffna

9, Kondavil , Jaffna

+94 21 223 0302

Vidhyajothi Boys Home

27%

Vipulanantha Childern Home

16%
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Sivapoomi Elders Home

Jaffna

Tholpuram.Chulipuram

+94 21 225 0085,
+94 21 321 4230

Home for the Mentally Challenged Children, The
Ark

Jaffna

Uduvil, Chunnakam

+94 76 308 4297

Jaffna Jaipur Centre for Disability Rehabilitation Jaffna

05,Old Park Road, Jaffna, Sri Lanka

+94 21 222 2574

Sivapoomi School For Children With Special
Needs Intellectuals Disability

Kondavil

+94 21 224 9894

Vaalvagham - Home for the visually handicapped Jaffna

Sabapathipillai Road, Chunnakam

+94 21 224 0146
, +94 76 828
6331

Arivucholai Boys’ Child Development Centre

Kilinochchi

Thiruvaiaru West Thiruvaiaru

+94 21 228 3313

Aropanam Boys' Child Development Centre

Kilinochchi

Uruththirapuram, Kilinochchi

+94 21 228 5088

Kilinochchi

D-8,Uruthirapuram,Kilinochchi

+94 21 228 4310,
+94 77 720 1461,
+94 77 208 1947

Holy Family Girls' Child Development Centre

Kilinochchi

D-8,Uruthirapuram,Kilinochchi

+94 76 685 3115

Karuna Nilayam Girls' Child Development
Centre

Kilinochchi

A9 Road, Kandy Road, Kilinochchi

+94 21 228 5836

Mahadeva Saiva Boys' Child Development
Centre

Kilinochchi

Puthumurippu, Kilinochchi

+94 21 492 3121

Mahadeva Saiva Girls' Child Development Centre (11 – 18 Years)

Kilinochchi

Jeyanthinagar, Kilinochchi

+94 21 492 3119

Mahadeva Saiva Girls' Child Development Centre (6 – 10 Years)

Kilinochchi

Jeyanthinagar, Kilinochchi

+94 21 492 3118

Sencholai Boys' Child Development Centre

Kilinochchi

Thiruvaiaru, Kilinochchi

+94 76 536 8308

Sencholai Girls' Child Development Centre

Kilinochchi

Thiruvaiaru, Kilinochchi

+94 71 535 4504

Trist Children's Home

Kilinochchi

Ramanathapuram

+94 21 206 0694

Yoga swamigal thiruvadi nilaiya home for the
aged

Kilinochchi

Vannerikulam,Kilinochchi

+94 76 709 9162

Association to empower the special needs children - ASSETS

Kilinochchi

20/2 Sub Post office road, Unit One,
Thiruvaiyaru, Kilinochchi

+94 77 509 4390,
+94 77 375 3776

Killinochchi Special Needs Network - Sri Lanka

Kilinochchi

Malayapuram South, Karachi, Killinochchi

+94 77 831 7536

Paralyses Nursing Home, Kilinochchi

Kilinochchi

Kanakambikaikulam, Kilinochchi

+94 77 227 3774

Annai Girls' Child Development Centre

Mannar

Uppukulam, Mannar

+94 23 222 2483

Anpu sakotharar Boys' Child Development
Centre

Mannar

Keeri, Mannar

+94 77 534 4427

Sepamalai Mariyannai Irakathin Girls' Child
Development Centre

Mannar

Pesalai, Mannar

+94 23 205 0095

Gandhi Nilaya Children Home & Training
Centre

Jaffna

27%

16%
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Sivanarul Boys' Child Development Centre

Mannar

Thiruketheeswaram, Mannar

+94 23 205 0805,
+94 77 581 5998

Sivanarul Girls' Child Development Centre

Mannar

Thiruketheeswaram, Mannar

+94 23 2050 804

Vetijin Nalnampikai illam/ Good Faith Home of
Victory

Mannar

No 43, Convent Road, Pattah, Mannar

+94 23 2222 545

Saradha mission Child Development Centre

Matale

Kirigalpotta, Matale

+94 66 205 1721

Sjaloom Children Home

Matale

No 64, Ambanganaga, Kawatayamuna,
Kawdupellela, Sri Lanka

+94 71 856 8635

St.Francis Child Development Centre

Matale

Vihaara Rd, Matale

+94 66 223 4092

Ravishankar Children home

Monaragala

2 1/2 Mile post, Ella road, Wellawaya,
Monaragala

+94 55 227 4962

Mullaitivu

Muthu Vinayagar Puram, Oddusuddan,
Mullaitivu

+94 71 535 4502

Mullaitivu

Putharikuda, Mulliyavalai, Mullaitivu

+94 77 201 5234

Ladani Girls' Child Development Centre

Mullaitivu

Silawaththai, Mullaitivu

+94 21 229 1966

Nallayan Girls' Child Development Centre

Mullaitivu

Jaffna Road, Mankulam

+94 21 206 1034

Pari Girls' Child Development Centre

Mullaitivu

Mulliyavalai, Mullaitivu

+94 21 206 1034

Iniya Vazhvu Illam

Mullaitivu

A Division , Thevipuram, Puthukkudiyiruppu

+94 21 206 1949

Bishop Daniel Boys Home

Nuwara Eliya

4/1, 3rd Lane, Abeypure Rd, Kalukelle,
Nuwara Eliya

+94 71 204 5021

Happy home Child Development Centre

Nuwara Eliya

Wanigasekarapura, Kotagala

+94 51 224 4174

Maranatha Child Development Centre

Nuwara Eliya

124/3 Nursing home road, Hatton

+94 51 222 2489

Rainbow Child Development Centre

Nuwara Eliya

Drayton Estate, Kotagala

+94 77 532 1680

Shalom Child Development Centre

Nuwara Eliya

Lackam Estate, Maskeliya

+94 52 227 7222,
+94 77 886 4785

Annai Saratha Children Home

Trincomalee

Mallihaitheevu, Muthur

+94 26 205 4506

Anpu Illam

Trincomalee

167, Central Rd, Trincomalee

+94 26 222 1214

Foursquare Home

Trincomalee

707 Anpuvalipuram

+94 26 222 7170

Grace Girls Home

Trincomalee

3rd Mile Post, Cholaiyadi, Uppuveli

+94 26 722 3644

Hasanath Boys Home

Trincomalee

Kurinchakerny, Kinniya

+94 26 223 6135

Hasanath Girls Home

Trincomalee

Kurinchakerny, Kinniya

+94 26 223 6135

My Father's House Boys Children Home

Trincomalee

46, Kandasamy Rd, Trincomalee

+94 26 222 6861

Rawlathul Athfal

Trincomalee

PMB Rice Mill, Muthur

+94 77 934 7438

Rewatha Child Development Centre

Trincomalee

5th Post, Kandy Rd, Trincomalee

+94 26 224 2328

Sivananda Thapovanam Boys Home

Trincomalee

Thirukadaloor, Trincomalee

+94 26 222 1469

Anpu Boys' Child Development Centre
Barathy Girls' Child Development Centre

16%

27%
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Sivayogasamayam Swami Gangadaranantha
Children Home

Trincomalee

64 Main Street, Trincomalee

+94 26 222 2049

Sri shanmuga Boys Home

Trincomalee

294 inner Harbor Rd, Trincomalee

+94 26 567 0234

Sri Shanmuga Girls Home

Trincomalee

57, Viddyalaya Rd, Trincomalee

+94 26 222 2521

St Joseph Elders Home - Trincomalee

Trincomalee

Uppuveli 3rd mile post, Trincomalee

+94 262 222 855,
+94 77 807 0335

Sahana Sewana - Rehabilitation And Training Of
Disabled Persons

Trincomalee

Sahana Sewana, Serunuwara, Trincomalee

+94 76 713 5757

Deva Anpu children Home

Vavuniya

Thiththikulam, Murunkanoor, Vavuniya

+94 24 4921 859

Hindu Anpakam Children Home

Vavuniya

Mannar Road, Veppankulam, Vavuniya

+94 24 222 3683

Salvatorian Girls Home

27%

Vavuniya

Iluppaikulam, Neriyakulam, Cheddikulam +94 24 324 4577

Vavuniya

Kovilkulam, Vavuniya

+94 24 222 1685

Mother Teresa Elder Home

Vavuniya

Pampaimadu, Vavuniya

+94 24 205 4494

Sivan Elders Home

Vavuniya

Ellappar Marutham kulam

+94 24 222 1685,
+94 77 656 7827

Thangamma Elders Home

Vavuniya

No. 1 Puthukulam Road, Puthukulam,
Kanagarayankulam, Vavuniya

+94 76 248 2766

Organization for Rehabilitation of the Handicapped (ORHAN)

Vavuniya

2nd Lane, Balavinayagar Road, Thavasikulam, Vavuniya

+94 24 205 1204

Sri Ahilandeswary Children Home

16%
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