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About this second annual report

இரண்டாவது ஆணடில், அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளை இலஙள்கயில் 

உளை ்கடாப்ப்கங்கள மற்றும் வளலயளமபபுக்கள ஊ்டா்க சிறுவர்கள, வி்ெ் 

்ேளவயுள்ைடார மற்றும் மூத்ேடார்களுககு ்பயனேரும் மடாற்றதளே ஏற்்படுததியது.  

இநே ஆணடு அறிகள்கயில், வளரயறுக்க்பட் வைங்களு்டான ஒரு சிறு குழுமமடா்க, 

நடாம் முனசனடுதே செயற்திட்ங்களையும், அவற்றினடால் ஏற்்பட் மடாற்றங்களையும் 

சவளிப்ப்தேனளமயு்ன வி்பரிககி்றடாம்.

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  ஆண்றிக்கை பற்றி

February 07, 2022
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அறம் செய்வடாம் அறககைட்்ை

இலஙள்கயில் யுதேம் ஓயநது ஒரு ெடா்கடாபே ்கடாலம் ்க்நது விட்து. ஆனடாலும் வ்ககு,  கிழககு 

மளலய்கததில் ்பல ்பரடாமரிபபு இல்லங்கள இனனமும் இயஙகிவருகினறன. இளவ சிறுவர, 

மூத்ேடார,  சிறபபுத ்ேளவயுள்ைடார இல்லங்கள என வள்கப்படும்.  இளவ அளனததும் 

ச்படாது மக்களின,  ச்படாது அளமபபுக்களின   நனச்கடாள்்களி்ல்ய ேஙகியுளைன.  ஆனடாலும், 

இவற்றில் ்பல இல்லங்களைப  ்பலர அறிநதிருக்க வடாயபபில்ளல.   

இநே இல்லங்களைப ்பற்றிய விழிபபுணரளவ ஊடடும் வணணம் அறம் செய்வடாம், அளே 

இன்ற செய்வடாம் எனற குறிக்்கடாளுளரயு்ன LetUsHelpNow-விளன நண்பர்கள சிலர 

்ெரநது 2018 இல் சேடா்ஙகினடார்கள.  இநே இல்லங்களைப ்பற்றிய ே்கவல்்களை இளணயம் 

ஊ்டா்க வழஙகி, உேவ முனவரு்பவர்களை ்நரடியடா்க இல்லங்களு்ன சேடா்ரபுச்கடாளை 

ளவப்பது முேனளம ்நடாக்கமடா்க அளமநேது.  ்மலும், எம்மடாலடான சிறிய உேவி்களை  

்நரடியடா்க இல்லங்களுககு மடாேடாநே செயற்திட்ங்கள ஊ்டா்க வழஙகி அஙகு வடாழும் எம் 

உறவு்களின வடாழகள்க்களை ்மம்்படுததி வருகிறது.

உத்வ்கம் 

 ்நடாக்கங்கள

•  சிறுவர, மூத்ேடார,  சிறபபுத ் ேளவயுள்ைடார இல்லங்கள  ்பற்றிய விழிபபுணரளவ ச்கடாணடு 

வருேல்.

• ெமூ்கப்பணியிலிருககும் இல்லங்களுககு இளணய சவளியில் அவர்களுகச்கன ஒரு 

இளணய மு்கவரி வழங்கல்.

• இவ் இல்லங்கள ்பற்றிய ச்படாதுவடான வி்பரங்களை ்ெ்கரிதது ேர்வற்றல்.

• உேவி செயய நிளனப்்படார முனனிளலயில் உேவி ்ேளவப்படு்வடாளர ்நரடியடா்க 

முனனிறுததுவது.

• ்பண உேவி மடாததிரமனறி, உேவுவேற்்கடான ஏளனய வழிமுளற்களை ஆரடாயேல் மற்றும் 

உேவுேல்.

எம்்மைப்.்பற்றி
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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. 

Inspiration  

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
About.Us



திருமைதி சிவகைஙகைடா நந்தகுமைடார்  Mrs. Sivaganga Nandakumar (Canada)

எம்மில் ஒருவரடா்க,  இததிட்ம் ஆரம்பிதே நடாள முேல் எம்மு்ன இளணநது 

்பயணிதேவர. மி்க எளிளமயடானவர, மற்றவர்களுககும் சேடாற்றிகச்கடாளளும் 

சிரிதே மு்கததிற்கு செடாநேமடானவர,  ்பணிவடா்கவும் அன்படா்கவும் அ்ே ்நரததில் 

அக்களறயடான ்கணடிப்படானவர.  ேடான ்கற்பிதே சிறடார்களை ேனகுழநளே்கைடா்க்வ 

எணணிய ேடாயுளைம் ச்கடாண் ஆசிரியர.  ்கண ்படாரளவயற்ற  இலஙள்கச் 

சிறுவர்களுக்கடா்க நடாம் சேடா்ஙகிய ஒலிநூல் திட்ததிற்கு, ேன சிகிச்ளெ்களுககு 

மததியிலும் உற்ெடா்கமடா்க வடாசிதது உேவியவர. அவர்களின எணணங்களும் 

நிளனவு்களும் எம்மு்ன எனறும் இருப்பேடா்க.   

2020 ம் ஆணடு ஆடி மடாே உேவித திட்மடானது திருமதி சிவ்கங்கடா நநேகுமடார அவர்களின நிளனவடா்க நி்கழததி 

அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளை உறவு்கள நனறியு்ன  நிளனவு ச்கடாண்்டாம். 

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.

மைருத்துவர் சிவபடாலன் ்தம்பிமுத்து  Dr. Sivapalan Thambimuthu (Australia)

எம்மில் ஒருவரடா்க,  இததிட்ம் ஆரம்பிதே நடாள முேல் எம்மு்ன இளணநது 

்பயணிதேவர. சிரிதே மு்கத்ேடாடு ேளன நடாடியவர்களுககு உேவிய ச்பரும்கனடார, 

ேனது இறுதிக ்கடாலம் வளரயிலும் மருததுவ ்பணி்யடாடு ஒனறடாகி ்பலவள்க 

சேடாணறடாற்றியவர. வடாழும் ்கடாலததில் எம் ்பஙகிற்ககு மற்றவர்களுககு எம்மடாலடான 

்பணி்களை செயவ்ே வடாழவின ச்பரும்்பணி என்பேளன ேன வடாழவின ஊ்டா்க 

எமககு ்கற்றுதேநே வடாழவும் எணணங்களும் எனறும் எம்்மடாடிருப்பேடாகு்க. 

2021 ம் ஆணடு ்கடாரததிள்க மடாே உேவித திட்மடானது மருததுவர சிவ்படாலன 

ேம்பிமுதது அவர்களின நிளனவடா்க நி்கழததி அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளை 

உறவு்கள நனறியு்ன  நிளனவு ச்கடாண்்டாம். 

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 initia-
tives. 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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நீஙகைடா.நிளனவு்கள



பிரபடாகைரன் செலவரடாஜடா ( இயககுனர்,அறம் செய்வடாம் அறககைட்்ை, இலங்கை )  

Prabbaharan Selvarajh ( Director , LetUsHelpNow Foundation,  Sri Lanka).   

அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின எணணக்கருளவ இலஙள்கயில்  

நள்முளறப்படுததியவரும்,  அேன  இயககுனரும் எம்மினியி ்படால்ய நண்பரும் 

ஆவடார.  

ேனனலமற்ற செயலடாைன,  ்ேளவயறிநது உேவு்வடான,  சேடாற்றிகச்கடாளளும் 

புனனள்கககு செடாநேக்கடாரன, எல்்லடாளரயும் அரவளணததுச் செல்லும் 

ேளலளமததுவம், வயது ்வறு்படாடினறி யடாரு்னும் ்பழ்க அவர்களின 

்கருததுக்களை செவிமடுதது  ஏற்றுகச்கடாளைககூடிய ்பககுவக்கடாரன,  

ஒருளமயில் ஒரு்்படாதும் ஒருவளரயும் விழிததிரடான,  ேடான வடாரிகச்கடாடுப்பளே 

யடாரும் அறியடாமல் செயே வல்லல்,  இனனும் ்பல. இநே ெடுதியடான இழபபு ஈடுசெயய முடியடாேது எனிலும் உற்ற 

உணரசவடாதே நண்பனின நிளனவு்களும் ்கனவு்களும்  எனறும் எம்மு்ன ்பயணிககும், வழி்கடாடடும்.

2021 ம் ஆணடு புரட்டாசி மடாே உேவித திட்மடானது பிர்படா்கரன செல்வரடாஜடா அவர்களின நிளனவடா்க  

நி்கழததி அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளை உறவு்கள நனறி உணரவு்ன நிளனவு ச்கடாண்்டாம். ்பதிசனடாரு 

சிறுவர, வி்ெ் ்ேளவயுள்ைடார மற்றும் மூத்ேடார இல்லங்களில்  முேலடாவது மடாே நிளனவு நடாள 

எளிளமயடா்க வழி்படாடடு்னும் மதிய  உணவு்னும் நிளனவு ச்கடாளைப்பட்து. 

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. 
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Unforgotten.Memories
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2021ஒரு மீளபடார்்வ

எஙகைள.பணிகைள

இலஙள்கயில் ்்படாரினடா்லடா, இயற்ள்க அனரதேங்களினடா்லடா, ெமூ்க அச்சுறுதேல்்களினடா்லடா அதி்கம் 

்படாதிக்கப்பட்வர்கள  சிறுவர்களும் மூத்ேடார்களு்ம ஆவர. அதிலும் குறிப்படா்க, ச்பண சிறுவர்கள 

ள்கவி்ப்படுேல், ஆேரவற்றவர்கைடா்க ஆக்கப்படுேல், வறுளம நிளலளய எதிர்நடாக்கல், மற்றும் உ்ல், 

உை ரீதியடான துஷ்பிர்யடா்கங்களுககு ஆைடாேல் ஆகியவற்றடால் ச்பரிதும் ்படாதிபபிற்கு உளைடாகினறனர.  

்்கடாவிட-19 சேடாற்றின விளைவடான நடா்ைடாவிய மு்க்கமடானது அனறடா்ம் சேடாழில் செய்வடார மற்றும் வறுளமக 

்்கடாடடின கீழ வடாழ்வடாரது வடாழவடாேடாரம் ்படாதிக்கப்பட்ளமயினடால் ்படாது்கடாபபு மற்றும் ்பரடாமரிபபு ் நடாக்கங்களுக்கடா்க 

இல்ல அனுமதி 2020ம் ஆணள் வி் 2021 இல் அதி்கரிததிருநேது. அதிலும் வி்ெ் ்ேளவயுள்ைடாளர 

ஏற்றுகச்கடாளைலும், ஆேரவற்ற மூத்ேடாருக்கடான அரவளணதேலும் ்்படாதுமடானேடா்க இல்லடாமலிருககும் 

ெமுேடாயததில், இநே சிறு குழுமதளே ்பற்றிய விழிபபுணரளவயும்  அவர்களுக்கடான அததியடாவசிய உேவி்களையும் 

இயனறைவில் செயவ்ே அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின ்நடாக்கமும் செயல்்படாடும் ஆகும்.

இரண்டாம் ஆணடில் இலஙள்கயிலுளை ்கடாப்ப்கங்களில் வடாழுகினற சிறுவர்கள, மூத்ேடார்கள மற்றும் வி்ெ் 

்ேளவயுள்ைடாரின அததியடாவசிய  ்ேளவ்களை  பூரததிசெயயககூடிய  10.3 மில்லியன ரூ்படா ச்பறுமதியடான  

21 செயற்றிட்ங்களை  ேனனடாரவ அன்பர்களின சேடா்ரச்சியடான மடாேடாநே சிறு நனச்கடாள் மூலம் 

நிளற்வற்றககூடியேடா்க இருநேது. எமது செயற்திட்ங்களின நிரவடா்கச் செலவடானது ஒரு வீேததுககும் மி்கக 

குளறவடானது. ்்கடாவிட-19 இனது ேடாக்கம் ்பரவலடா்க இருநே ்்படாதிலும், ்க்நே ஆணள் வி் இரணடு ம்ங்கடான 

நனச்கடாள்யடாைர்கள நனச்கடாள்்கள வழஙகி செயல் விளைவிளன இரணடு ம்ங்கடாககியுளைனர.

அளனதது திட்ங்களும் வ்ககு-கிழககு-மளலய பிர்ேெங்கள வடாரியடா்கவும், சிறுவர-மூத்ேடார-வி்ெ் 

்ேளவயுள்ைடார எனற ்கடாப்ப்கங்களின வள்க வடாரியடா்கவும்,  ்கடாப்ப்க எணணிகள்க, ்பயனர்களின எணணிகள்க 

மற்றும் அவர்களின  அததியடாவசிய ்ேளவ்கள என்பவற்றின  அடிப்பள்யிலும்  உளளூர ேனனடாரவைர்களின 

உளளீடு்களின அடிப்பள்யிலும் 78 ்கடாப்ப்கங்களில் நிளற்வற்றப்பட்ன.

2021 ம் ஆணடில் 

 ■ ்்கடாவிட19 நிவடாரணம்: கிழககிலஙள்கயிலுளை சிறுவர இல்லங்களுக்கடான ேனிந்பர ்படாது்கடாபபு உ்ப்கரணங்கள 

வழஙகியளம, ்கடாப்ப்கங்களுக்கடான உலர உணவுபச்படாருட்கள வழஙகியளம. 

 ■ அடிப்பள் ்ேளவ்கள: குடிேணணீர சுததி்கரிபபு, ேை்படா் வெதி்கள, நடாைடாநே ்படாவளன உ்ப்கரணங்கள, ெக்கர 

நடாற்்கடாலி்கள, மருததுவப ச்படாருட்கள வழஙகியளம மற்றும் மினெடார வழஙகி நிறுவியளம. 

 ■ ்கல்வி வைம்: ்கணினி்களும் உ்ப்கரணங்களும், ்படி்பேற்்கடான ேை்படா் வெதி்கள வழஙகியளம, ்படிப்பளற 

நிளறவுசெயேளம.

 ■ ்கடாப்ப்கங்களுககு சவளி்ய ேமது குடும்்பங்களு்ன வடாழுகினற வி்ெ் ்ேளவயுளை சிறுவர்களுக்கடான 

உேவி்களை வழங்க உளளூர அளமபபு்களு்ன இளணநது ்பயணிதேளம.

 ■ வி்ெ் நடாள உணவு: நனச்கடாள்யடாைர்களின ்கடாப்ப்க வி்ெ் நடாள உணவு  வழங்களை ஒழுஙகு்படுததியளம.
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 ■ அததியடாவசிய ்ேளவ்களுககு அப்படால் எனற எணணக்கருவின விளைவடா்க

• வடாசிபபு ்பழக்கதளே ்மம்்படுதே மடாேடாநே சிறுவர ெஞ்சிள்க்களை அளனதது இல்லங்களுககும் வழஙகியளம

• திறன வைரககும் செயற்்படாடு்களை அறிமு்கப்படுததி ஒருஙகிளணதேளம

• ்கடாப்ப்க சிறுவர்களுககு ்பரிசுபச்படாருட்கைடா்க இளெக்கருவி்கள, விளையடாடடுப ச்படாருட்கள, உள்்கள 

வழஙகியளம

இநே ஆணடு நனச்கடாள்யடாைர்களு்டான முேலடாவது ஆணடுச் ெநதிபபு இளணயம் ஊ்டா்க நள்ச்பற்றது.  

இேனூ்டா்க நனச்கடாள்யடாைர்கள, ேனனடாரவலர்கள, ்பயனடாைர்களுககு இள்்ய சிறப்படான 

்கருததுப்பரிமடாற்றம் நி்கழநேது.  இல்லங்களைப ்பற்றிய வி்பரங்களை இலகுவடா்க ச்பற, ்ே்ககூடிய 

வணணம் letushelpnow.org வளலதேைம் மீள வடிவளமக்கப்படடுளைது. ரடாம்லகக்ஷமி அறக்கட்ளை 

எமது கூடடுச் செயற்்படாட்டாைரடா்க இளணநது, பிரிதேடானிய நிதி ்ெ்கரிபபுககு ஆேரவு ேருகிறடார்கள. 

எமது அளனதது முனசனடுபபுக்களுககும் சேடா்ரநது உேவிவரும் அளனவருககும், இத திட்ங்களை புலததில் 

நள்முளறப்படுததும் அளனவருககும்,  இல்லங்கள  மூலம் ேனனலமற்று ்பரடாமரிபபு ்பணிபுரியும் அளனவருககும் எம் 

சிரம் ேடாழததிய நனறி்கள.

்கடாப்ப்கங்களில் வடாழும் சிறுவர்கள, வி்ெ் ் ேளவயுள்ைடார மற்றும் ேம் குடும்்பங்களு்ன வடாழும் வி்ெ் ் ேளவயுளை 

சிறுவர்களின அடிப்பள்த ் ேளவ்களுககு அப்படால் உேவி்களை வழஙகி அவர்களுககும்  ெமமடா்க ெநேரப்பங்களையும் 

ேகுநே வழி்கடாட்ல்்களையும் சநறிப்படுததி அவர்களின வடாழவில் எம்மடாலடான சிறுமடாற்றதளே ஏற்்படுதேவும், அ்ே 

ெமயததில் ்கடாப்ப்கங்களில் வடாழும் மூத்ேடார்களுககும் ேமது வடாழவிளன மகிழவடா்கவும்  நலதது்னும் வடாழவும் நடாம் 

அளனவரும் சேடா்ரநதும் ஒனறிளணநது ்பயணிப்்படாம்.

வருகினற ஆணடில் பினவரும் செயற்படாடு்களை சேடா்ரவுள்ைடாம்.  

 ■ அடிப்பள்த ்ேளவ்களுககு அப்படால், ்கற்றலும் ஊக்கமளிதேலும்  எனும் செயற்றிட்ததின ஊ்டா்க ்நரடியடான 

மற்றும் இளணயவழி ்களல்கள, ்கணினியல், வடாழவியல் ்்படானற ்கற்றல்்களை வழஙகுேல்

 ■ ்கடாப்ப்க வீடடுத்ேடாட்ங்கள, ்கடால்நள் வைரபபு்கள, சிறு சேடாழிற்்பயிற்சி்களை ஊககுவிதேல்

 ■ வி்ெ் ்ேளவயுளை, ்கடினமடா்க சூழநிளல்களை ெநதிததிருககும் சிறுவர்களின சிறு ஆளெ்களை  பூரததிசெயேல்

 ■ ்கடாப்பங்களில் நூல்க வெதி்களை ்மம்்படுதேல்

 ■ ்கடாப்ப்கங்களுககு இளெக்கருவி்கள மற்றும் விளையடாடடு உ்ப்கரணங்களை வழங்கல் 

நனறி

சு்ப்கரன ்படாலசுபபிரமணியம்

Our.Work



7 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை

Annual Report 2021

2021 Year in Review

எஙகைள.பணிகைள

The war, natural disasters, and economic hardships in Sri Lanka have impacted children and elders the most. Girls are es-
pecially 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.
• 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

Our.Work
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Small actions  * lots of 
people = BIG change

consistentV



consistent v

            Beneficiaries           Care Homes               Districts
 

78
children, elder & special needs 

homes assisted

 

10
in East, North & Upcountry

 

2,057
children and elders

             Donations               Donors         Donor Countries 
 

101
average monthly donors

 

4
Canada, Australia,  

United Kindom & Sri Lanka

 

Rs 10.4M

Median Donation        Number of Projects             Volunteers

 

21
 

7
 

25 CAD
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Our Work.In Numbers

2021
HIGHLIGHTS.



்ேளவயறிேல் 

இலஙள்கயிலுளை ்பரடாமரிபபு இல்லங்களின அததியடாவசிய ்ேளவ்கள உளவடாங்கப்படுகிறது. இது ்நரடியடா்க 
எமக்்கடா , அஙகுளை ேனனடாரவ அளமபபு்களூ்டா்க்வடா வருகினறன.

்ேளவ்களின ்கடாரணங்களும் அவற்றிற்்கடான அணணைவடான நிதித்ேளவ்களும் ்கண்றியப்படுகினறது. 
மீள்பரி்ெடாேளன்களும் எமது குழுவின ஆ்லடாெளன்களும் ச்பறப்படுகிறது. எமது நிதிவைம், ்ேளவ்களின அவெர 
ேனளம்கள , இல்லங்களிலுளைவர்களின எணணிகள்க என்பவற்றிற்கு ஏற்்ப மடாேததிற்கு ஒரு திட்ம் அல்லது 
ஒனறுககு ்மற்்பட் திட்ங்கள அனுமதி ச்பறுகினறன.

நிதி்ெ்கரிதேல்

மடாேடாநே நனச்கடாள்யடாைர்களி்ம் செயற்றிட்ம்  மற்றும் இல்லம் ்பற்றிய வி்பரங்கள ்பகிரப்படுகிறது.

செயற்திட்ம் நள்முளறப்படுதேல்

இல்லங்களி்மிருநது ்ேளவ்களுக்கடான ச்படாருட்களை வடாஙகுவேற்்கடான ஆ்கககுளறநே இரணடு 
விளல்்கடாரல்்கள ச்பறப்படடு ்கலநேடா்லடாசிதது சேரிவு நள்ச்பறுகிறது.

உத்ேசிக்கப்பட் நிதியடானது மடாே இறுதிககுள மூனறு நடாடு்களிலிருநதும் ்ெ்கரிக்கப்படடு, இல்லங்களின 
வஙகிக்கணககிற்கு ்நரடியடா்க்வடா அல்லது இலஙள்கயிலுளை ச்படாதுக ்கணககிற்்்கடா அனுப்பப்படுகிறது. 
இலஙள்கயிலுளை ச்படாது ்கணககில் ளவபபிலி்ப்படும் நிதியடானது, பின இல்லங்களின வஙகிக்கணககிற்கு 
அனுப்பப்படுகிறது. இல்லங்கள ்ேளவயடான ச்படாருட்களை விளலமதிபபு ்்கடாரப்பட் இ்ங்களிலிருநது ச்பறப்படடு 
்ேளவ்களை நிவரததிசெயகினறன. 

நிதி வி்பரம் மற்றும் சவளிப்பள்தேனளம ்்பணல்

இல்லங்கள  ேமககு வழங்கப்பட் நிதிக்கடான ்பற்றுச்சீடடு, ச்படாருட்கள  ச்கடாளவனவு செயே ்பற்றுச்சீடடு்கள, 
ச்கடாளவனவு செயயப்பட் ச்படாருட்களின புள்கப்ப்ங்கள மற்றும் அளவ அளனதளேயும் குறிபபிடடு ஒருசிறு 
நனறிக்கடிேம் என்பவற்ளற வழஙகுகினறன.

இளவ அளனததும் நனச்கடாள்யடாைர்களி்ம் அவ்வப்்படா்ே ்பகிரப்படுகினறது. செயல் திட் நிளறவில் அளனதது 
வி்பரங்களும் இளணதேை செயல் திட் ்பக்கததிலும் மு்கநூற் ்பக்கததிலும் ்பகிரப்படுகிறது.

்நரடியடா்க உேவி்களை வழஙகும் செயற்்படாடடு மடாதிரிளய LetUsHelpNow முனனிறுததுகிறது.  ே்கவல்்களை 

வழஙகி, உேவ முனவரு்பவர்களை இல்லங்களு்ன ் நரடியடா்க சேடா்ரபுச்கடாளை நடாம் ஊககுவிககி்றடாம்.  ் மலும், 

இல்லங்களின ்ேளவ்களை அறிநது ்நரடியடா்க மடாேடாநே செயற்திட்ங்கள ஊ்டா்க உேவி்களை வழஙகி 

வருகி்றடாம்.  இநே மடாேடாநே செயற்திட்ங்கள பினவரும் ்படிநிளல்களைக ச்கடாணடுளைன: 

11 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை
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செயல்
வடிவம்.

எமைது.செயலடாக்கம்



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 ho-
mes 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.

PROJECT DELIVERY

FUNDRASING

NEEDS ASSESMENT

FINANCE &  
TRANSPARENCY

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.  
 
Further, LetUsHelpNow undertakes targetted direct assistance through 
monthly projects to fulfill major urgent needs in care homes.   
Each project has the following life cycle.
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Beneficiaries : 25 children
Budget : Rs. 460,000.00 
Location : Trincomalee 
Type of Assistance : Education 
Donation

 ■ 3  intel 3, 9th generation computers & accesso-
ries, 3 UPS Units

 ■ Multi-purpose printer 

 
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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Annai Saratha Children Home is located in Trincomalee, serving twenty five girls, including three attending univer-
sity. 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.

திரு்்கடாணமளலயில் அளமநதுளை அன்்ன ெடார்தடா சிறுவர் இலலத்தில 25 ச்பண பிளளை்கள 

ேஙகியுளைனர.  இவர்களில் 3 ்பல்்களல்கழ்க மடாணவி்களும் அ்ஙகுவர.  ்கணினி வெதி இனளமயடால், ்்கடாவிட-

19 ்கடாலப்பகுதியில் இவர்கள இல்லங்களில் இருநது  ்கல்விளயத  சேடா்ரவதில் சிரமங்களை 

எதிர்நடாககினடார்கள.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை 3 ்கணினி்கள , 3 ே்ங்கல் இல்லடா ஆற்றல் வழஙகி்கள 

மற்றும் ஒரு ்பல்-்பயன்படாடடு அச்சுபச்படாறி வடாங்க ஏற்்படாடு செயது அவர்கைது ்கல்விளயத இளணயம் ஊ்டா்கத 

சேடா்ர உேவி செயேது.

Our.Impact

Computers for Annai Saratha Children Home 
 
JANUARY PROJECT



Beneficiaries : 20 children
Budget : Rs. 460,000.00 
Location : Nuwara Eliya 
Type of Assistance : Education 
Donation

 ■ Completion of the study room

 ■ Furnitures
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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.

மளலய்கததில், நுவ்ரலியடா மடாவட்ததில், ச்கடாட்்கல ஊரில் அளமநதுளை ்ரயின்்படா சிறுவர் இலலத்தில 

20 சிறுவர்கள ்பரடாமரிக்கப்படுகிறடார்கள. இஙகு  நிதிப ்பற்றடாககுளறயடால், ஒரு ்கற்றல் அளற (study room) 

முடிவுச்பறடாமல், ்பயன்படுதேப்ப் முடியடாமல் இருநேது. அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை உேவியடால் இநே 

அளற பூரததி செயயப்பட்து்ன, அளனதது ேை்படா்ங்களும் அவர்களின ்ேளவக்்கற்்ப வடிவளமக்கப்படடு 

ள்கயளிக்கப்பட்ன. இனறு இநே அளறயில் மடாணவர்கள அளமதியடா்கப ்படிக்க கூடியேடா்க உளைது.

Our.Impact

Study Room for Rainbow Children Home 
 
FEBRUARY PROJECTS 1 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
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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.

மளலய்கததில் சமடானரடா்கல மடாவட்ததில்,  சவளைவடாய ஊரில் அளமநதுளை ரவிெஙகைர் சிறுவர்  இலலத்தில 

25 ஆண பிளளை்கள ்பரடாமரிக்கப்படுகிறடார்கள.  இநே இல்லததில் ் ்படாதியைவு ்கதிளர ் மளெ்கள இல்லடாேடால், 

்பல சிறுவர்கள நிலததில் இருநது ்படிதேடார்கள.  ்மலும், பிளளை்கள ்கல்விளய இளணயம் ஊ்டா்கத சேடா்ர 

்மலதி்க ஒரு ்கணினியும் இல்லததுககு ்ேளவயடா்க இருநேது.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை உளளூரில் 

இல்லததின ்ேளவ்களுககு ஏற்்ப ்மளெ்கள ்கதிளர்கள செயவேற்்கடான உேவிளய வழஙகியது.  ்மலும், ஒரு 

்கணினி மற்றும் ே்ங்கல் இல்லடா ஆற்றல் வழஙளய ச்பறுவேற்்கடான உேவிளயயும் வழஙகியது.  இநே உேவி 

பிளளை்கள கூடிய வெதியு்ன ேங்கள ்கல்விளய ்மற்ச்கடாளை உேவியது.

Our.Impact

Furniture & Computer for Sri Ravishankar Children’s Home 
 
FEBRUARY PROJECTS 2 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. 

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

மளலய்கததில், நுவ்ரலியடா மடாவட்ததில் அளமநதுளை பிஷப் ்டானியல சிறுவர் இலலத்தில 12 ஆண 

சிறுவர்கள ்பரடாமரிக்கப்படுகிறடார்கள.  இநே இல்லததில் ்கணினி வெதி்கள இருக்கவில்ளல.  இேனடால் 

இளணயம் ஊ்டா்க ்கல்விளயப ச்பற முடியடாமல் இருநேது.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை இரணடு 

்கணினி்கள மற்றும் இரணடு ே்ங்கல் இல்லடா ஆற்றல் வழங்களை வடாஙகி வழஙகியது.  இநே உேவியின ஊ்டா்க 

மடாணவர்கள இளணயம் ஊ்டா்க ்கல்விளய ்மற்ச்கடாளைக கூடியேடா்க உளைது.  ்கைததில் ஒருஙகிளணபள்ப 

்மற்ச்கடாண் ்கஜன ேனரடாஜ் அவர்களுககு சிறபபு நனறி்கள.

Our.Impact

Computers for Daniel Boys Home 
 
FEBRUARY PROJECTS 3 OF 3



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
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Killinochchi Special Needs Network opened Vetrimanai home to serve intellectually disabled women on 04-
02-2021. 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.

கிளிசநடாச்சி வி்ெ் ் ்த்வகைளுககு்ப்பட்்டார் வ்லய்மைப்பினடால கிளிசநடாச்சியில் சவற்றிமளன எனும் 

ச்பயரில் மனநிளல ்படாதிக்கப்பட் ச்பண்களுக்கடான ்கடாப்ப்கம் 04-02-2021 இல் ஆரம்பிதது ளவக்கப்பட்து.  

2009 ககு முனனர இபச்பயரிலடான இல்லம் இயஙகி வநதுளை ்்படாதிலும் ்்படாருககு பினனடாலடான ்கடாலததில் 

இவ்வடாறடான ்கடாப்ப்கங்கள இல்லடாேதினடால், குடும்்பங்களினடாலும் ள்கவி்ப்பட் மனநிளல ்படாதிபபுற்ற 

ச்பண்கள வீதி்களில் ந்மடாடும் நிளல ஏற்்படடுளைது. இவ்வில்லமடானது கிளிசநடாச்சி மடாவட் ச்படாது 

ளவததியெடாளலயின உைநல பிரிவுவின வழி ந்தேலு்ன இயங்க ஆரம்பிததுளைது.  இஙகு 12 ்பயனடாளி்கள 

ேஙகி ்பயனச்பற முடியும். இநே இல்லம் ஆரம்பிக்க அவர்களுககு ேை்படா்ங்களும் உ்ப்கரணங்கள 

்ேளவப்பட்ன.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை இநேப ச்படாருட்களை ச்கடாளவனவு செயய ்ேளவயடான 

நிதிளய வழஙகியது. இ்ரில் இருககும் ச்பண்களுக்கடான இல்லம் ஒனறு செயற்்ப் எம்மடால் உேவ முடிநேது.

Our.Impact

Furnishing Vetrimanai Women’s Home 
 
MARCH PROJECT



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. 

Address : 57, Viddyalaya Rd, Trincomalee, Sri Lanka. Telephone : +94 26 222 2521
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Sri Shanmuga Girls Home, Trincomalee was founded in 1957 by former judge Hon.N. Krishnathas. To-
day, 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 comput-
er facilities to support their online learning.  LetUsHelpNow provided funds to set up computer facilities.  

திரு்்கடாணமளலயில் அளமநதுளை ஸ்ரீ ென்முகைடா சபண பிள்ைகைள சிறுவர் இலலம் 1957 ம் ஆணடு 

ஓயவுச்பற்ற நிதியரெர அமரர நடா. கிருஸணேடாஸ அவர்களினடால் ஆரம்பிக்கப்பட்து.  இநே இல்லம் ஸ்ரீ ெனமு்கடா 

ேரமேடா்பனததினடால் இனறு நிரவகிக்கப்படடு வருகினறது. இஙகு ்்கடாவிட ்கடாலப ்பகுதியியடான ஏபரல் 2021 இல் 

15 ச்பண சிறுவர்கள ேஙகியிருநேனர.  இநே சிறுவர்களுககு ்்படாதிய ்கணினி வெதி்கள இல்லடாமல் இருநேடால், 

அவர்கள இளணயம் ஊ்டா்க ்கல்விளயப ச்பறுவதில் சிரமங்களை எதிர்நடாககினடார்கள.  இஙகுளை 

சிறடார்களின ்கல்வித்ேளவ்களை பூரததிசெயயவும் இவர்களுக்கடான ்கணினி வெதி்களை ச்பற்றுகச்கடாளைவும் 

எம்மடால் உேவ முடிநேது.

Our.Impact

Eductional Support for Sri Shanmuga Girls Home 
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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. 

Address : DK/65, Aralaganvila Road,Dehiattakandiya,Sri Lanka. Telephone : +94 27 562 2919
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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. 

அம்்படாளறயில் அளமநதுளை ஸ்ரீ இன்்ெர சிறுவர் இலலத்தில 33 சிறுவர்கள ்பரடாமரிக்கப்படுகினறனர.  

இவர்களுககு ்்படாதியைவு ்படுகள்க வெதி்கள இல்லடாமல் சிரமப்பட்னர.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை 12 

்கடடில்்கள, சமதளே்கள, ேளலயளண்கள வடாஙகுவேற்்கடான நிதிளய வழஙகியது.  ச்படாருட்கள வடாங்கப்படடு, 

சிறுவர்கள ்மம்்பட் வெதியு்ன உறஙகுகிறடார்கள.

Our.Impact

Beds for Sri Indasara Child Development Centre 
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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
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Valluvar Illam, Vaddukoddai, Jaffna was founded by Balendra in 2002.  Currently, the home is being ad-
ministered 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 puri-
fication system to purify 600 liters of water per day which was sufficient for the home’s daily use.  Sever-
al 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. 

வளளுவர் இலலம், வடடுக்்கடாடள், யடாழப்படாணம் 2002 ம் ஆணடு திரு. ்படா்லநதிரடா அவர்களினடால் 

ஆரம்பிக்கப்படடு, இபச்படாழுது திருமதி யடாழினி ்படா்லநதிரடா அவர்களினடால் நிரவகிதது வரப்படுகிறது. இஙகு 33 

சிறுமி்களும் ஒரு சிறுவனும் ேஙகியுளைனர. இவர்கைது கிணற்றுத ேணணிர உப்படா்க இருப்பதினடால் ்்படாதேல் 

ேணணீளர ச்கடாளைவனவு செயது அனறடா்ம் குடிப்பேற்்கடா்க ்பயன்படுததினர. இல்லததின அவெர ் ேளவயடா்க 

இருநே  கிணற்றுத ேணணீளர சுததி்கரிககும்  இயநதிரங்களை ச்கடாளவனவு செயவதில் அறம் செய்வடாம் 

அறக்கட்ளை உேவியது.

இரணடு குடிேணணீர  நிளலயங்களும், ேணணீர ேடாஙகி ்்கடாபுரமும் இததிட்ததினடால் நிறுவப்பட்ன.  

இனறு 600 லீட்ர சுததி்கரிக்கப்பட் குடி ேணணீளர, இததிட்ம் நடாைடாநேம் வழஙகும் வல்லளமயு்ன 

செயற்்படடுகச்கடாணடிருககிறது. இேன மூலம் ்்படாதேல்்களினடால் சூழல் மடாசு்படுவது ேவிரக்கப்படடும், 

்வளலப்பழு மற்றும் குடி ேணணீருக்கடான நிதிப ்பயன்படாடும் குளறக்கப்படுகிறது.

.
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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)

21 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை

Annual Report 2021

 

In May 2021, Covid-19 cases were surging in Sri Lanka. LetUsHelpNow coordinated with officials from the Depart-
ment 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.

ளவ்கடாசி  மடாேததில் இலஙள்கயில் ் ்கடாவிட-19 ்பதிவு்கள சவகுவடா்க உயரநேன.  அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை 

கிழககு மடா்கடாண சிறுவர நனந்தளே திளணக்கை அலுவல்கர்களின உேவியு்ன ்கை நிலவரதளே அறிநேது. 

இநே இல்லங்களின உ்னடித ்ேளவயடா்க ேனிந்பர ்கடாபபுக ்கருவி்கள  (மு்க ்கவெங்கள, ள்க்கழுவும் ்ெடாப, 

கிருமி தூயமி்கள, அ்கச்சிவபபு சவப்பநிளல அைவி்கள) இருப்பது அறியப்பட்து. 52 கிழககு மடா்கடாண  

இல்லங்களுக்கடான விளல்்கடாரல்்கள ச்பறப்படடு, சேரிவு செயயப்பட் வினி்யடா்கதேருககு நிதி அனுப்பட்து. 

ேனிந்பர ்கடாபபுக ்கருவி்கள ்நரடியடா்க வினி்யடா்கததினரடாலும், சிறுவர நனன்தளே பிர்ேெ ெள்ப 

அலுவலர்கைடாலும் இல்லங்களுககு செனறு வழங்கப்பட்ன. 1,200 சிறுவர்களும்  200 ்பணியடாைர்களும் 

இேனடால் ்பயனச்பற்றடார்கள.  இததிட்ததிளன வழிந்ததி உேவிய ெரணயடா சுேரென (உேவி ஆளணயர) ,  

இல்லங்களுககு செனறு ள்கயளிதே அளனதது சிறுவர நனன்தளே அலுவலர்கள மற்றும் இபச்படாருட்களை 

குறுகிய ்கடாலததிற்குள திரடடி ஊர்ஙகு ்வளையிலும்  இல்லங்களுககு செனறு வழஙகிய ்கரன (ெடாய ்படாமசி, 

திரு்்கடாணமளல)  அளனவருககும் எம் நனறி்கள.

Our.Impact
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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) 
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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. 

மை்லயகை 253 சிறுவர்கை்ை பரடாமைரிககும் பதிசனடாரு சிறுவர் இலலஙகைள ்்கடாவிட-19 நிவடாரண உேவியடா்க 

உலர உணவுபச்படாருட்களை ்வணடியிருநேன. ஏறதேடாை இருநூற்றி ஐம்்பததி மூனறு சிறுவர்கள இநே 

இல்லங்களில் இருககினறனர.  இநே ்நடாயச்ெ ்கடாலததில் ச்படாது மக்களின நனச்கடாள்்களும் ்கணிெமடான 

அைவு குளறநதிருேது.  இநே இல்லங்களுககு ஒரு மடாேததுககு ்ேளவயடான ச்படாருட்களை அறம் செயசவடாம் 

அறக்கட்ளை வழஙகியது.  ்்கடாவிட-19 சநருக்கடியில் அடிப்பள் வெதி்கள ேள்்படடிருநே இநே 

இல்லங்களுககு இநே உேவி வலுவடா்க அளமநேது.

மடாதேளையில் உளை இல்லங்களுக்கடான உலர உணவுபச்படாருட்களை அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின 

இயககுனர பிர்படா்கரன செல்வரடாஜடா அவர்கள ேடா்ம செனறு முனனினறு வடாஙகி இல்லங்களுககு 

ள்கயளிதேளே அன்்படாடு நிளனவு கூறுகி்றடாம்.

Our.Impact

Dry Food Supplies for Upcountry Children Homes 
 
JUNE PROJECT



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
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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.

கிளிசநடாச்சியில் அளமநதுளை வி்ெ் ்்த்வககுடபட் சிறுவர்கைளின் வலுவூட்ல நி்லயத்தில 26 

சிறுவர்கள ேஙகியுளைனர. ேங்கைது வடா்ள்க இல்லததிளன ஆனி மடாேம் ள்கயளிக்க ்வணடி இருநேடாலும் 

புதிய ்கடடி் ்பணி்கள நிளறவு ச்பறடாே ்கடாரணததினடால் அடுதே மடாே நடுப்பகுதியில் ்கட்டாயமடா்க ள்கயளிக்க 

்வணடியிருநேனர.  ஆனடால் புதிய இல்லததின மினெடார வெதிக்கடான ்வளல்கள நிதி ்பற்றடாககுளறயிளன 

எதிர்நடாககியிருநேது. இநே ்்கடாரிகள்களய அவெர ்ேளவயடா்க ்கருதி மினெடாரப ்பணி்கள நிளறவுச்பற 

உேவி்னடாம்.  இனறு இநே புதிய ்கடடி்ம் இவர்கைது ்படாவளனயிலுளைது.

யடாழப்படாணக ்கல்லுரியின NCGE 1975 ஆணடு ்பளழய மடாணவர்கள இததிட்ததில் ேம்ளமயும் இளணதது 

ரூ்படா 383,634 இளன ்பங்களிதேனர. ்கன்டா, அவுஸதி்ரலியடா மற்றும் பிரிதேடானியடாவில் வடாழும் நண்பர்களை 

ஒருஙகிளணதே திரு சுேடா ்கரன  அவர்களுககும் அவரேம் நண்பர்களுககும் எம் நனறி்கள
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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  
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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. 

வ்ககு மைடாகைடாணத்தில உளை நடான்கு இலலஙகைளுககைடான உணவு, மருநது மற்றும் ்கல்வி உ்ப்கரணங்கள 

்்கடாவிட-19 நிவடாரணமடா்க வழங்கப்பட்து.

்பக்கவடாே ்பரடாமரிபபு இல்லம் - கிளிசநடாச்சி (15 ்பயனடாளி்கள) மற்றும் மனநலம் ்படாதிக்கப்பட்்டாருக்கடான இல்லம் 

- ஆரக, உடுவில் (12 சிறுவர்கள) ஆகியவற்றுககு உலர உணவுபச்படாருட்கள ச்பற உேவி வழங்கப்பட்து.  

கிளிசநடாச்சியில் இயஙகும் கிளிசநடாச்சி வி்ெ் ்ேளவககுட்பட்்டார வளலயளமபபு இல்லததில் 28 சிறுவர்கள 

்பரடாமரிக்கப்படுகிறடார்கள. இவர்களுககு மருநதுக்கள ச்பற உேவி வழங்கப்பட்து.

கிளிசநடாச்சியில் அளமநதுளை திருககுடும்்ப ச்பண்கள சிறுவர இல்லததில் 27 சிறுமி்கள ்பரடாமரிக்கப்படுகிறடார்கள. 

்படா்ெடாளல்கள மூ்ப்பட் நிளலயில் இளணயவழி ்கல்வி சேடா்ரவேற்கு உேவ ஒரு ்கணினி மற்றும் 

சேடா்ரபுள்ய உ்ப்கரணங்கள வழங்கப்பட்ன.

Our.Impact

Basic Needs Assistance for Four Northen Care Homes 
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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

25 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை

Annual Report 2021

 

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.

கிழககு மைடாகைடாணத்திலுளை மூன்று மூத்்்தடார் இலலஙகைளுககு ்்கடாவிட-19 ்நடாயச்ெ ்கடால நிவடாரணமடா்க 

உணவு, மருநது, மற்றும் உ்ப்கரணங்கள உட்பட் அததியடாவசிய ச்படாருட்கள ச்பற உேவி வழங்கப்பட்து.  

மட்க்கைபபில் இயஙகும் புனிே ்யடா்ெபபு இல்லததிற்கு (43 மூத்ேடார்கள) மருததுவ ச்படாருட்கள மற்றும் உலர 

உணவுபச்படாருட்கள வடாஙகுவேற்்கடான உேவி வழங்கப்பட்து. திரு்்கடாணமளலயில் இயஙகும் புனிே ் யடா்ெபபு 

மூத்ேடார இல்லததிற்கு (30 மூத்ேடார்கள) மூனறு அலுமடாரி்கள, சுடுநீர ேடாஙகி, மினவிசிறி்கள  மற்றும் 

அச்சுபச்படாறி வடாஙகுவேற்கு உேவி வழங்கப்பட்து. திரு்்கடாணமளலயில் இயஙகிவரும் ்கருளண இல்லததில் ( 

அனளன சேரெடா இல்லம்) 57 மனநிளல ்படாதிபபுற்ற ச்பண்கள  ்படாரடாமரிக்கப்படடு  வருகிறடார்கள. இவர்களின 

அததியடாவசிய ்ேளவயடா்க இருநே ெக்கர நடாற்்கடாலி்கள மூனறு, மருததுவ ச்படாருட்கள மற்றும் உலர 

உணவுபச்படாருட்கள வடாஙகி இல்லததிற்ககு வழங்கப்பட்ன.

Our.Impact

Basic Needs Assistance for Three Eastern Elders Homes 
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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  
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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 ac-
cessibility arrangements.  

மட்க்கைபபில் இயஙகும் ஓெடானடாம் வி்ெ் ்்த்வயுள்ைடாருககைடான நி்லயத்தில ேற்்்படாது 22 

ச்பண்களும் 5 ஆண்களுமடா்க 27 ்பயணர்கள ்படாரடாமரிக்கப்படடு  வருகிறடார்கள. இவர்கள ஏழு வயது முேல் 

நடாற்்பது வயதுள்்யடார.  இவர்கள இஙகுளை சிறுமி ஒருவர நடாள முழுவதும் ஊஞ்ெல் ஒனறில் இருப்பளே 

விரும்புவேடால் சவயயில் ்படா்டாேவடாறு இருக்க ஓரு கூ்டாரம் ஒனளற அளமக்கவும்,  ஆறு ்கடடிளல சுற்றி 

்படாது்கடாபபு அரண்கள செயயவும், இரணடு ்கழிப்பளற்களை மடாற்றுததிறனடாளி்களின ்படாவளனக்கடா்க 

்மம்்படுதேவும் உேவி ்்கடாரியிருநேனர. அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளை நிதி உேவி வழஙகி, ஓெடானடாம் 

்மற்குறிபபி்ப்பட் அணு்க ்மம்்படாடு்களை சவற்றி்கரமடா்க நிளற்வற்றினடார்கள. ்மற்குறிபபிட் வி்ெ் 

்ேளவயுளை சிறுமி  நிழலில் ஆனநேமடா்க  ஊஞ்ெலடாடும்  ்கடா்ணடாளி திட்தளே நிளறவு செயே மனநிளறளவ 

ேநேது.

Our.Impact

Accessible Arrangements for Ozanam  
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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) 

27 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை
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LetUsHelpNow Foundation provided dry food to nine children homes and one elders home in Upcountry to as-
sist 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 con-
tinue our work in his memory.

மை்லயகைத்திலுளை ஒன்பது சிறுவர் இலலஙகைளுககும் ஒரு மூத்்்தடார் இலலத்திற்ககுமைடான  ்்கடாவிட-19 

நிவடாரண உேவியடா்க உலர உணவுபச்படாருட்கள வழங்கப்பட்து. இவ்வில்லங்களில். ஏறதேடாை  241 

சிறுவர்களும் 13 மூத்ேடார்களும் ்பரடாமரிக்கப்படடு வருகினறனர. ேற்்்படாது அமுலிலுளை மு்ககு நிளல 

்கடாரணமடா்க எம்மடால் ச்படாருட்களை வடாஙகி வழஙகுேல் ்கடினமடா்க இருநேளமயடால், இல்லங்கள ேமககு ஒரு 

மடாேததிற்ககு ்ேளவயடான ச்படாருட்களை அவர்கள வழளமயடா்க வடாஙகும் மு்கவர்களி்மிருநது ஒரு 

விளலப்படடியளல ச்பற்று அேற்்கடான நிதியிளன இல்ல வஙகிக்கணககு்களில் ளவபபிலிட்்டாம்.

இம்மடாே செயற்திட்ம்  அணளமயில் எம்ளமவிட்்கனற அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின இயககுனர  

பிர்படா்கரன செல்வரடாஜடா அவர்களினடால் முனசமடாழியப்பட் திட்மடாகும். அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின 

அறப்பணி்கள வடாயிலடா்க பிர்படா்கரன செல்வரடாஜடா  அவர்களின நிளனவு்கள எனறும் எம்்மடாடிருப்பேடாகு்க.  

Our.Impact

Dry Food Supplies for Nine Upcountry Children Homes 
 
SEPTEMBER PROJECT



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) 

28

Annual Report 2021

LetUsHelpNow Foundation

Dry Food Supplies for Nine Upcountry Children Homes 
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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 dona-
tions 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.

வ் மைடாகைடாணத்திலுளை மூன்று சிறுவர் இலலஙகைளுககைடான அததியடாவசிய உேவி்கள ்்கடாவிட-19 சநருக்கடி 

்கடாலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்து.

நல்லூர, யடாழப்படாண மடாவட்ததில் அளமநதுளை நடாற்ெதுர சிறுவர இல்லததில் 35  ச்பண சிறுவர்கள 

்படாரடாமரிக்கப்படடு  வருகிறடார்கள. மடாஙகுைம், முல்ளலததீவு மடாவட்ததில் அளமநதுளை நல்லடாயன சிறுவர 

இல்லததில் 31 ச்பண சிறுவர்கள ்படாரடாமரிக்கப்படடு வருகிறடார்கள. முல்ளலததீவு மடாவட்ததில் அளமநதுளை 

லேனி சிறுவர இல்லததில் 20 ச்பண சிறுவர்கள ்படாரடாமரிக்கப்படடு  வருகிறடார்கள. 

ேங்கள வழளமயடான நனச்கடாள்்கள குளறநதுளை இநேச் சூழநிளலயில், அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளையின 

இநே இல்லங்களுககு ஒரு மடாேததுக்கடான உலர உணவுப ச்படாருட்களை வடாஙகுவேற்்கடான நிதி உேவிளய 

வழஙகியது.  இநே உேவி இல்லங்களின அனறடா்ச் செயற்்படாடு்களுககு ள்கச்கடாடுதேது.

Our.Impact

Dry Food Supplies for Three Northern Children Homes 
 
OCTOBER PROJECTS 1 OF 2



Beneficiaries : 30 children
Budget : Rs. 450,258 
Location : Jaffna 
Type of Assistance :  Education 
Donation

 ■ 30+ DVD Players and accessories

29 அறம் செய்வோம் அறக்கட்டளை
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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.

Our.Impact

DVD / Accessories to the children with cerebral palsy 
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யடாழப்படாணததில் இயஙகிவரும் சஜயப்பூர் வலுவிழந்்தடார் புனர்வடாழ்வு நி்லயம் 1987 ம் ஆணடிலிருநது 

வலுவிழந்ேடாருக்கடா்க ச்பரும் ்பணி்களை ஆற்றி வருகிறது. குறிப்படா்க செயற்ள்க அவயங்கள ேயடாரிதது 

ச்படாருததுேல்,  அவர்களுககு மருததுவ உேவி்கள வழங்கல் , ்கல்வி ஊககுவிபபுத சேடாள்க வழங்கல் ஆகிய 

்பணி்களை முனசனடுததுவருகிறது. 

யடாழப்படாண மடாவட்ததிலுளை  ்படாரிெவடாே சிறுவர்களுககு DVD player மற்றும் குறுவடடு்கள வழஙகுவேன 

மூலம் ்கடடிலி்ல்ய இருககும் அல்லது சவளித சேடா்ரபு்கள  குளறநதிருககும் இவர்களின மனநிளல்களை 

உற்ெடா்கமடா்க ளவததிருக்க உேவ இயலும் என யடாழ சஜயபபூர வலுவிழந்ேடார புனரவடாழவு நிளலயம் 

்கருதியது. சேரிவுசெயயப்பட்  ஏறதேடாை முப்பது சிறுவர்களுககு யடாழ சஜயபபூர வலுவிழந்ேடார 

புனரவடாழவு அலுவல்கததில் ்கடாரததிள்க 29ம் தி்கதி அனறு ்்கடாவிட-19 ்கடால விதிமுளற்கள பின்பற்றப்படடு 

சேடாகுதி சேடாகுதியடா்க ச்பற்்றடாரு்ன வநதிருதே சிறுவர்களுககு இவற்றிளன நிளலய அங்கதேவர்கள 

வழஙகினடார்கள. இேற்்கடான நிதியடா்க ரூ்படா 450,258 யடாழ சஜயபபூர வலுவிழந்ேடார புனரவடாழவு நிளலய 

வஙகிக்கணககில் அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளையடால் ளவபபிலி்ப்பட்து. 

மன ஆ்ரடாககியம் ்பற்றிய விழிபபுணரவு வடாரததில் இவ்வடாறடான ஒரு திட்ததின மூலம் ்படாரிெவடாே ்நடாயின 

ேடாக்கதேடால் ்படாதிபபுற்ற சிறுவர்களுககு நடாம் உேவியளே நடாம் அளனவரும் ச்பருளமயடா்க ்கருதுகி்றடாம்.
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Jaffna Jaipur Centre for Disability Rehabilitation 

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



Beneficiaries : 263 children
Budget : Rs. 804,067.00 
Location : Upcountry 
Type of Assistance :  Basic Needs 
Donation

 ■ Clothing, shoes, beautity products 

 ■ Musical instruments

 ■ Games & toys
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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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மை்லயகைத்தில உளை பத்து சிறுவர் இலலஙகைளில வசிககும் 263 சிறுவர்களு்கடான ்பரிசுபச்படாருட்கள  

வழங்கப்பட்து. இவர்களில் 122 ச்பண சிறுவர்களும் 141 ஆண சிறுவர்களும் அ்ஙகுவர.

எமது வழளமயடான மடாேடாநே செயற்றிட்ங்களுககு அப்படால்  சிறுவர்களுககு மகிழச்சி ேரும் ்பரிசில்ள்கை ேர 

விரும்பி்னடாம். இல்லங்களில் உளை சிறுவர்களின ்ேளவ்கள ேனிதேனியடா்க ்கலநேடா்லடாசிக்கப்படடு, 

சிறுவர்களுக்கடான அததியடாவசியப ச்படாருட்கள ( உள், ்படாேணி, ்படா்ெடாளல உ்ப்கரணங்கள ) அதது்ன 

அளனவரும் ்படாவிதது மகிழககூடிய உளை்க விளையடாடடுப ச்படாருட்கள அல்லது இளெக்கருவி்கள என்பன 

வடாஙகி வழங்கப்பட்ன. ்க்நே ஆணடிலிருநது இல்லங்களுககுள்ை்ய இருநே இச்சிறுவர்களுககு,  

ேற்்்படாது நிலவும் மளழ ்கடாலததில் எம்மடாலடான இநே சிறிய உேவிபச்படாருட்கள சிறு மகிழவிளனயடாவது 

வழஙகும் என நம்புகி்றடாம். 

இவ்வுேவியடானது மருததுவர சிவ்படாலன ேம்பிமுதது (அவுஸதி்ரலியடா)  அவர்களின நிளனவடா்க நி்கழநேது. 

அவர்கள அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின முேலடாவது  அறப்பணி முேல் ்க்நே மடாே செயற்றிட்ம் 

வளரயில் எம்மு்ன ்பயணிதது, ்பங்்கற்ற ்பங்களிப்படாைர.
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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
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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 equip-
ment. 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 (Vinayaga-
puram, 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
. 

Our.Impact
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கிழககு மைடாகைடாணத்தில உளை பதினடாறு சிறுவர் இலலஙகைளில வசிககும் 304 சிறுவர்களுககும், 16 
மூத்ேடார்களுககும் ்பரிசுபச்படாருட்கள வழங்கப்பட்ன. 

எமது வழளமயடான மடாேடாநே செயற்றிட்ங்களுககு அப்படால் சிறுவர்களுககு மகிழச்சி ேரும் ்பரிசில்ள்கை 
ேர விரும்பி்னடாம். இல்லங்களில் உளை சிறுவர்களின ்ேளவ்கள ேனிதேனியடா்க 
்கலநேடா்லடாசிக்கப்படடு, சிறுவர்களுக்கடான அததியடாவசியப ச்படாருட்கள ( உள், ்படாேணி, ்படா்ெடாளல 
உ்ப்கரணங்கள ) அதது்ன அளனவரும் ்படாவிதது மகிழககூடிய உளை்க விளையடாடடுப ச்படாருட்கள 
அல்லது இளெக்கருவி்கள என்பன வடாஙகி வழங்கப்பட்ன. ்க்நே ஆணடிலிருநது 
இல்லங்களுககுள்ை்ய இருநே இச்சிறுவர்களுககு,  ேற்்்படாது நிலவும் மளழ ்கடாலததில் எம்மடாலடான 
இநே சிறிய உேவிபச்படாருட்கள சிறு மகிழவிளனயடாவது வழஙகும் என நம்புகி்றடாம். ்மலும், 
மூத்ேடார்களுககு, அவர்கள விரும்்பககூடிய வடாசனடாலி,்மளெ,மினவிசிறி ்்படானற ்பரிசு்களை வழங்க நிதி 
வழங்கப்பட்து. 

இநேச் செயற்திட்ததில் உளை மூனறு இல்லச் சிறுவர்களுககு ஈழ உறவு்கள ்பங்களிப்படாைர்கள 
உளளூரில் இயஙகும் சவணமதி சிறு ஆள்த சேடாழிற்ெடாளல (விநடாயபுரம், திருக்்கடாவில், அம்்படாளற) 
ஊ்டா்க ரூ்படா 244, 080 ச்பறுமதியடான ஆள்்களை ளேதது வழஙகி உேவினடார்கள.  அவர்களுககு 
மனமடாரநே நனறி்கள. சவணமதி சிறு ஆள்த சேடாழிற்ெடாளல அம்்படாளறயில் உளை ச்பண்களுககு 
்வளல வடாயபபு வழஙகும் ்நடாககு்ன ஈழ உறவு்கள ஆேரவில் சேடா்ங்கப்பட் சிறு சேடாழிற்ெடாளல 
என்பது இஙகு குறிபபி்தேக்கது.
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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 Depart-
ment of Probation and Child Care, Eastern province, probation officers, as well as children’s homes’ administra-
tive 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.

Our.Impact
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யூளல 18, 2021 ஞடாயிறு மடாளல 4 மணியிலிருநது இரண்ளர மணி 

்நரததிற்கும் ெற்று அதி்கமடா்க இலஙள்கயிலுளை ்கடாப்ப்க சிறுவர்களுககு 

இளணய வழி மூலம் ்பயன்படாடடிற்ககு உேவடாசேன ்கருதும் ்படாவிதே 

ச்படாருட்களை எவ்வடாறு விளையடாடடு ச்படாருட்கைடாக்கலடாம் என்பது 

்பற்றிய செயனமுளற ஒனறிளன சுபீத அகிம்்டா நி்கழததினடார. சுபீத 

அகிம்்டா அவர்கள ்பதி்னடாரு ஆணடு்கைடா்க சிறுவர்களின 

நலன்களுக்கடா்க அர்பணிபபு்ன செயற்்படடுவருவது்ன 

எழுநூற்றிக்கதி்கமடான இவ்வடாறடான செயல் ்பகிரவிளன ்்கரைடா, 

ேமிழநடாடு மற்றும் இநதியடாவின ்பல ்படா்கங்களிலும் நி்கழதியுளைடார. 

அகிம்்டா ்்டாய எனும் ஆஙகில நூலிளனயும் சவளியிட்டுளைடார. எம்்படால் ச்கடாண் நடபின அள்யடாைமடா்க 

இேளன ேமிழநடாடடின திருசவணணடாமளலயடிவடாரததிலிருநது இளணயவழியடா்க நி்கழதினடார.

இநே ்பரிடெடாதே செயல்முளறயில் கிழககிலஙள்கயிலுளை மூனறு சிறுவர இல்லங்களை ்ெரநே சிறுவர்களும் 

சில சிறுவர நனந்தளே அலுவலர்களும் ்பஙகு்பற்றினர.

மூடி, ்பலூன, ்படாவிதே இறுவடடு, ்பளழய ்பததிரிள்க இனனும் ்பல ்படாவிதே ச்படாருட்களை உ்ப்யடாகிதது, ்பலவிே 

விளையடாடடு ச்படாருட்களை உருவடாககி, சிறுவர்கள அளனவரும் ஆரவதது்ன ்பஙகு்பற்றி மகிழநேனர. சுபீத 

அகிம்்டா அவர்கள சிறுவர்களு்ன ஒருவரடாகி அவர்களை ்பஙகுச்பற ளவதது அளனவளரயும் ்்கடாவிட்கடால 

்வளையிலும் சிரிதது மகிழ ளவதேடார. ்ெடாபிததின ்பங்களிபள்ப மனேடாரடா உளவடாஙகி அவருககு எம் 

நனறி்களை ்பணிவனபு்ன சேரிவிககின்றடாம்.

இது செயல்வடிவம் ச்பற உேவிய கிழஙகிலஙள்க சிறுவர நனந்தளே உேவி ஆளணயடாைர ெரணயடா சுேரென, 

சிறுவர இல்ல ச்படாறுப்படாைடார்கள மற்றும் நனந்தளே அலுவலர்களுககும் நனறி்கள.

இேற்்கடான சேடாழிநுட்ப மற்றும் உ்ப்கரண உேவி்கள வழஙகிய முதது சவங்கட, ஸ்டாலின ்படாலுெடாமி, 

ளமவிழிசெல்வி, ச்கௌேமி ஸ்டாலின அளனவருககும் எம்சநஞ்ெடாநே நனறி்கள.

குககூ குழநளே்கள சவளியின சிவரடாஜ் அவர்களின நடபும் ஆேரவும் சேடா்ரநதும் ்பல இவ்வடாரடான 

திட்ங்களை ஒனறிளணநது செயயத தூணடுகினறது. மிக்க நனறி.
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One of the longer term objectives of the LetUsHelpNow Foun-
dation 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 en-
courages reading and engagement.  We plan to provide more children’s books to the care homes. 

்கடாப்ப்க சிறுவர்களின வடாசிபபு ்பழக்கதளே ஊககுவிக்க அவர்களுக்கடான  ஒரு ்கடாப்ப்க நூல்க வெதியிளன  

உருவடாக்க்வடா அல்லது இருககும் நூல்கதளே ்மன்படுததுவது என்பது அறம் செய்வடாம் அறக்கட்ளையின 

எதிர்கடால செயற்றிட்ங்களில் ஒனறு. இேன முன்னடாடித திட்மடா்க இலஙள்கயிலிருககும் அளனதது 

ேமிழ்்பசும் சிறுவர ்கடாப்பங்களுககும் ஒரு மடாேடாநே இேழிளன வழஙகும் ்நடாககு்ன சிறுவர நூல்்கள மற்றும் 

மடாேடாநே இேழ்களை, குறிப்படா்க இலஙள்கயிலிருநது சவளி வருவன ்பற்றி ஆரடாயநே்்படாது அறிநதிரன ்பற்றி 

அறிந்ேடாம்.

அறிநதிரன மடாேடாநே சிறுவர இேழ யடாழ்படாணததிலிருநது மூதே ்பததிரிள்கயடாைர ்கண்பதி ெரவடானநேடா 

அவர்களினடால் 2020 மடார்கழி இலிருநது மடாேம் ் ேடாறும் சவளிவநது ச்கடாணடிருநேது.  ள்கவெமிருநே முனளனய 

இேழ்களையும் மடாேம் ்ேடாறும் சவளிவரும் இேழ்களையும் ே்படால் மூலம் அளனதது ்கடாப்ப்கங்களுககும்  

எடுததுச்செல்லும் ச்பரும் ச்படாறுபபிளன இேழடாசிரியர ச்பருமனதது்ன ஏற்றுகச்கடாண்டார. 

்்கடாவிட-19 ்கடால  சநருக்கடியினடால் சில மடாேங்கள சவளிவரடாவிட்டாலும் சேடா்ரநதும் சவளிநது 

ச்கடாணடிருககும் சிறுவர மடாே இேழ, ்கடாப்ப்க சிறுவர்களை செனறள்கிறது. இது இவர்களை வடாசிககும் 

்பழக்களே விரிவு ்படுததும், ்மலும் நூல்்களை அவர்களி்ம் ச்கடாணடு ்ெரக்க எம்ளம ஊககுவிககும்.

Our.Impact

Children Magazine for Care Homes  
 
SPECIAL PROJECT - ONGOING PROJECT
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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.

இலஙள்கயில் உளை சிறுவர, முதி்யடார மற்றும் சிறபபுத ்ேளவயுள்ைடார இல்லங்களைப ்பற்றிய ே்கவல்்களை 

சேடாகுதது,  letushelpnow.org வளலதேைம் ஊ்்கப ்பகிரநது, உேவி செயய விரும்புவர்களையும் உேவி 

்ேளவப்படு்பவர்களையும் இளணப்பது அறம்செய்வடாம் அறக்கட்ளையின முேனளம ்நடாக்கங்களில் 

ஒனறடாகும்.  2021 இல் நடாம்  letushelpnow.org வளலதேைதளே புதிய வடிவளமபபு்னும்,  ந்மடாடும் ்கருவி்களுககு 

ஏற்ற மடாதிரியும் புதுபபித்ேடாம்.  இல்லங்களைப ்பற்றிய ே்கவல்்களை உலடாவி, ்ேடி  ச்பறலடாம்.  இல்லங்களின 

வள்க, இ்ம், ச்பயர வடாரியடா்கவும் வகுததுப ்படாரக்கலடாம்.  ்மலும், எமது மடாேடாநேச் செயற்திட்ங்களைப ்பற்றிய 

ே்கவல்்கள மு்கபபுப ்பக்கததில் முககியததுவம் ச்கடாடுதது ்கடாடசிப்படுதேப்படுகினறன.  எமது மடாேடாநே 

செயற்திட்ங்களைப ்பற்றிய அறிகள்க்கள, ஆணடு அறிகள்க்களையும் இஙகு செனறு ்படாரக்கலடாம்.   

ேயநது letushelpnow.org செனறு ்மலதி்க வி்பரங்களைப ்படாருங்கள.

Our.Website

letushelpnow.org  
 
REDESIGN
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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 LetUsHelp-
Now 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. 

Our.Meeting

Annual Gathering
DECEMBER 4, 2021.
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Survey Results
2021.

What can we improve?

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

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.

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

What comes in your mind when you hear about LetUsHelpNow ? ( at least one word )

https://letushelpnow.org/2021-letushelpnow-community-survey
https://tinyurl.com/MyOneCent


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. 
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In Memory
Celebrating.Lives

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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Our Donors

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 

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

Chandrakumary Selvathurai
Chandralega Rajatheepan
Chitparan Jegathesan 
 

Dil Subakaran
Doraisamy Sivasamy  
Dushy Kanagaratnam
Dushyanthan Paranirubasingam 

Elizabeth A Shirey
Eugen Marcou 

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

Kajan Someswaran
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 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.

Unsung.Heroes



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.
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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

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 

Ragavan 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

Unsung.Heroes

Our Donors
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Our Donors
Unsung.Heroes

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
 

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
 

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
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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 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.  
 

 
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.  
 

Our Collaborators
Unsung.Heroes

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 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.  

Thanaraj Gajendrankumar

Saranya Sutharshan

Jaffna College NCGE 1975 Old Students

Eela Uravukal
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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.

 

Our.Team

Our Partners

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.

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.

Our Volunteers

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 commu-
nity organizations in Sri Lanka and India. 
 
Ramluxmi Charitable Foundation helps LetUsHelpNow Foundation with fundraising in UK.

Ramluxmi Charitable Foundation, United Kingdom 
Charity Number: 1142901
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The Board of
DIRECTORS.

Suba Balasubramaniam
suba@letushelpnow.org

Sathya Thilainathan
sathya@letushelpnow.org

Kesavan Paranchothy
kesavan@letushelpnow.org

Natkeeran Ledchumykanthan
natkeeran@letushelpnow.org

International Board of 
DIRECTORS.
Bertrand Marcou
Australia
bertrand@letushelpnow.org

Praba Than
United Kindom
praba.t@letushelpnow.org

Prabaharan Selvarajah
Sri Lanka

Paritheepan Vivekanandan
Sri Lanka
pari@letushelpnow.org

Our.Team



Our.Commitment
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LetUsHelpNow

16%

27%

Collaborative Community 
We are a 100% volunteer-based organization.

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. 

Cost Effective
LetUsHelpNow administrative expenses are less than one percent.

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

Dignity
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.

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

DONATIONS

Rs 4,173,589.86 
 

Rs 10,432,531.88

ADMIN / OTHER COSTS

Rs 28,423.56 
 

Rs 77,131.60

PROJECTS

Rs 4,145,166.30 
 

Rs 10,355,400.28

Our.Transparancy

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

* CAD Canadian Dollar,  SLR Sri Lankan Rupee, GBP British Pound, AUD Australian Dollar

YEAR

2020 
 

2021



50

Annual Report 2021

LetUsHelpNow Foundation

Monthly Projects
Year End at 31st December 2021

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

Our.Transparancy

Revenue Expenditure
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Project
EXPENSES.

Our.Transparancy
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Our.Transparancy

Project Summary 
FUND DISTRIBUTION.

by Home Type

by Project Type

by Region



எவவடாறு பங்கைற்கைலடாம் ?

எவவடாறு நிதியு்தவி வழஙகைலடாம்?
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இன்்ற.செய்வடாம்

்நரடியடாகை இலலஙகைளுககு உ்தவுஙகைள
ேயவுசெயது இல்லங்களுககு ்நரடியடா்க நனச்கடாள் வழஙகி உேவுங்கள.  இல்லங்களைப ்பற்றிய 

ே்கவல்்கள, அவற்றின ்ேளவ்களை நீங்கள letushelpnow.org  வளலவடாெல் செனறு ச்பறலடாம்.

்தன்னடார்வலரடாகை இ்ணயுஙகைள
இல்லங்களைப ்பற்றிய விழிபபுணரவூட்ல், ே்கவல் திரட்ல், அவற்ளற சேடா்ரபு ச்கடாணடு அவற்றின 

்ேளவயறிேல் உட்பட் ்பணி்களை ்மற்ச்கடாணடு ்பங்்கற்்க எம்்மடாடு இளணயுங்கள.  

ஒரு மு்ற/நி்னவு மைற்றும் சகைடாண்டாட் பஙகைளிப்பு
ஒரு முளற அல்லது நிளனவு அல்லது ச்கடாண்டாட் ்பங்களிபபு ஒனளற ஒரு குறிபபிட் செயற்திட்ம், 

இல்லம் அல்லது ்நடாக்கததுக்கடா்க வழஙகி உேவுங்கள.

மைடா்தடாந்தச் செயற்திட்ஙகைளில இ்ணயுஙகைள
சிறிய மடாேடாநே நனச்கடாள் வழஙகுவேன ஊ்டா்க இல்லங்களின அவசியத ்ேளவ்களை பூரததி 

செயயும்  செயற்திட்ங்களுககு ஆேரவு ேடாருங்கள.

கைன்டா
 ■ eTransfer : நனச்கடாள்ளய மினனஞ்ெல் donate@letushelpnow.org ககு அனுப்பல். அதது்ன 

உங்கைது ச்பயர, மினனஞ்ெல், சேடாளல்்பசி வி்பரங்களையும் ்பகிரவும்.  

்மலதி்க வி்பரங்களுககு  letushelpnow.org/donate  இளன ்படாரக்க.

இ்தர நடாடுகைள
 ■ சேடா்ரபு ச்கடாளைல் ்பகுதியில் இருககும் வி்பரங்களை ்பயன்படுததி எவ்வடாறு உேவலடாம் என 

அறியலடாம்.

 ■ PayPal : இளணபபு PayPal link 

 ■ வளலவடாெல்  letushelpnow.org/donate

பயிற்றுநரடாகை இ்ணயுஙகைள
்பயிற்றுநரடா்க இளணநது, சமயநி்கரடா்க அல்லது ்நரடியடா்க ஒரு திறளன ்பயிற்றுவிதது, இல்லங்களில் 

வடாழும் சிறுவரளின திறன்களை வைரக்க உேவுங்கள. இளெ, ஓவியம், நடா்்கம், ்கணினியியல், 

வடாழவியல் எனறு ்பல்துளற்களில் ்பயிற்சி்களை உருவடாககி ்பகிரநதி் உேவுங்கள. 

http://letushelpnow.org/donate
http://letushelpnow.org/donate
http://letushelpnow.org/donate
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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.

How can I get involved ?

ONE TIME/HONOUR, MEMORIAL, CELEBRATION CONTRIBUTION
Make a one time/honour, memorial, celebration contribution to help a specific project, home or cause.  

JOIN OUR MONTHLY PROJECTS  
Contribute a small donation to support projects meeting urgent needs in care homes.  

BE A VOLUNTEER  
From helping us raise awareness about homes through campaigns, to researching homes, to contacting 
homes to assess their needs.

How do I 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  

 ■ PayPal : Please find the PayPal link 

 ■ Visit letushelpnow.org/donate

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.

http://letushelpnow.org/donate
http://letushelpnow.org/donate
http://letushelpnow.org/donate
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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 

http://letushelpnow.org
http://facebook.com/letushelpnow.org
http://instagram.com/letushelpnow
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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, Samman-
thurai

+94 67 226 1144

Sri Indasara Child Development Centre Ampara DK/65, Aralaganvila Road, Dehiattakan-
diya

+94 27 562 2919

St.Mary's Boys Home Ampara 6 Carmel Fatima College Rd +94 71 354 5782

Swami Vipuilanantha Boys Children Develop-
ment 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

* Visit letushelpnow.org for more details
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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, Thanna-
munai, Batticaloa

+94 76 789 7573

Vidhyajothi Boys Home Batticaloa Central Road, Batticaloa +94 77 481 6576

Vipulanantha Childern Home 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

* Visit letushelpnow.org for more details
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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

Jaffna 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

Gandhi Nilaya Children Home & Training 
Centre

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 Cen-
tre (11 – 18 Years)

Kilinochchi Jeyanthinagar, Kilinochchi +94 21 492 3119

Mahadeva Saiva Girls' Child Development Cen-
tre (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 chil-
dren - 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, Killino-
chchi

+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

* Visit letushelpnow.org for more details
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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

Anpu Boys' Child Development Centre Mullaitivu Muthu Vinayagar Puram, Oddusuddan, 
Mullaitivu

+94 71 535 4502

Barathy Girls' Child Development Centre 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, Puthukkudiy-
iruppu

+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

 Visit letushelpnow.org for more details



Listing of Homes
NORTH, EAST, UPCOUNTRY.
Listing of Homes
NORTH, EAST, UPCOUNTRY.

60

Annual Report 2021

LetUsHelpNow Foundation

16%

27%

* Visit letushelpnow.org for more details

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, Trin-
comalee

+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 Vavuniya Iluppaikulam, Neriyakulam, Cheddikulam +94 24 324 4577

Sri Ahilandeswary Children Home 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 Handi-
capped (ORHAN)

Vavuniya 2nd Lane, Balavinayagar Road, Thavasi-
kulam, Vavuniya

+94 24 205 1204
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