Aan alle sponsoren, betrokkenen en belangstellenden van de
Stichting Hulp aan Sri Lanka
Hasselt, 20 augustus 2020
L.S.
-Op 2 juli 2020 overleed te Smilde mevrouw Jet Smit – Bakker. Zij was de echtgenote van de op 1
maart 2010 overleden Tamme Smit, de oprichter en vroegere voorzitter van de HAS en NEDLA.
Beiden hebben veel betekend voor de armoedebestrijding in Sri Lanka. Zij hebben weeshuizen,
scholen, ouderencentra en honderden huizen voor daklozen laten bouwen, en binnen de organisatie
hebben zij financiële ondersteuning voor arme gezinnen opgezet. Door hun inzet hebben enkele
honderden universiteitsstudenten vanuit hun armoede achtergrond, een universitaire studie kunnen
afronden en hebben zij nu goede banen. Toen Tamme Smit stierf, bleef mevrouw Smit uitermate
belangstellend naar het werk van haar dierbare stichtingen. Middels een bloemstuk bij haar
uitvaartdienst, heb ik haar bedankt voor het feit, dat zij vele jaren een stuwende kracht achter onze
stichtingen was. Ze was een gelovige vrouw en vertrouwde op een nieuw bestaan na het heengaan,
dat zij mag rusten in vrede.
-In ons land is er tot heden gelukkig geen sprake geweest van een lockdown, in Sri Lanka echter met
regelmaat wel. Het land is zoals u weet veel groter dan Nederland. Er waren in Sri Lanka nogal eens
verschillen per provincie. Men heeft het virus in de ontwikkeling naar mijn gevoel behoorlijk af
kunnen remmen, maar het is duidelijk wel binnen de landsgrenzen aanwezig. Toeristen worden al in
geen weken toegelaten en wie überhaupt het land binnenkomt, moet twee weken in quarantaine.
Toch zijn er tekenen van hoop. Zo gaan over ruim een week de scholen en universiteiten weer open.
De presidentsverkiezing is inmiddels achter de rug, een terugkerende tijd van grote onrust en veelal
ellende. De NEDLA bestuursleden in Sri Lanka, onder de bezielende leiding van father Ajith zorgen
ervoor, dat de (bouw)projecten gewoon doorgang vinden. Tevens doet ons secretariaat haar uiterste
best om telefonisch contact te leggen met de studenten en gezinnen welke maandelijkse financiële
ondersteuning vanuit Nederland krijgen. Op het moment dat wij hierover informatie ontvangen,
zullen wij u spoedig op de hoogte stellen van het wel en wee van hen.
U begrijpt, dat ik liever zelf naar Sri Lanka zou reizen, maar zelfs, als ik via een omweg zou kunnen
landen, zou het geen getuigenis zijn van wijs beleid. Ondertussen krijgt u wel een idee in Nederland,
hoe het in Sri Lanka (veelal) alle dagen is.
Wij leven nu eenmaal in een land met seizoenen en elk seizoen heeft vaak ook zijn charme. Met
betrekking tot de warme dagen moet u zo maar denken, dat het gelukkig niet sneeuwt, je zult met
deze hitte maar moeten sneeuwschuiven…...
Van harte een groet van het NEDLA en HAS bestuur.
Theo van der Sman
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