
DOOR HENK SNIJDERS

HOE KUNT U HELPEN?
Stichting HAS is wat haar financiële middelen betreft afhankelijk van donaties, 
schenkingen en andere vormen van sponsoring. Uw bijdrage voor een huis  
is fiscaal aftrekbaar van de belasting, omdat de Stichting HAS een ANBI status heeft. 
Voor u is het tevens goed om te weten, dat alle HAS en NEDLA bestuursleden hun werk 
op Pro Deo basis doen!

Ik wil u vragen een donatie te doen voor het huizenbouw project in Sri Lanka door 
op NL73 RABO 0101399243 tnv de Stichting Hulp Aan Sri Lanka,   
o.v.v. “Huizenbouw project Henk Snijders” een bedrag te storten.  
Ik houd u op de hoogte van de stand van zaken betreffende de donaties  
voor de 5 huizen. Hartelijk dank voor uw steun!

OPLEVERING – RONDREIS SRI LANKA

Als  een huis klaar is zorgt NEDLA er voor dat na de oplevering de sleutel wordt 
overhandigd aan de gelukkige familie, waarvan natuurlijk een mooie fotoreportage 
gemaakt wordt die naar u  toegezonden zal worden.

Ook biedt stichting HAS u de mogelijkheid om zelf de sleutel van een huis te 
overhandigen. U zou dit kunnen inpassen in een mooie rondreis door Sri Lanka, want 
ondanks de armoede is het een prachtig land met zeer veel bezienswaardigheden, 
tropische stranden en groene theeplantages. Wij brengen u graag in contact met een 
lokaal bestuurslid van NEDLA die alles voor u regelt en uw reis tot in de puntjes verzorgt. 
Aan het einde van de rondreis - tijdens uw strandverblijf - brengen wij u naar uw huisje 
en overhandigt u de sleutels aan een gelukkige familie, de nieuwe eigenaar(s) van de 
woning.  Dit wordt ongetwijfeld het hoogtepunt van uw reis!

Stichting HAS ondersteunt dankzij en in samenwerking met sponsoren al jaren 
gezinnen en studenten, heeft waterzuiveringsinstallaties gebouwd, arme kinderen 
voorzien in melkpoeder, fietsen, aanvullend onderwijs, arme plattelands-
gezinnen aan een koe geholpen, wees- en bejaardencentra gebouwd 
en recentelijk nog een huis voor 40 gehoorgestoorde (wees)kinderen 
gerealiseerd. HAS en NEDLA zijn neutrale stichtingen. 



MISSIE
De missie is om voor zoveel mogelijk mensen in 
Sri Lanka die echt niks hebben een degelijk huis te 
bouwen. Wij geloven dat elk mens in de wereld recht 
heeft op een veilig onderkomen. Ik heb mij daarom 
aangesloten bij stichting Hulp Aan Sri Lanka, afgekort 
stichting HAS. Zie ook www.stichtingHAS.nl 

Stichting HAS laat in samenwerking met de Sri 
Lankaanse zusterstichting NEDLA Friendship 
Foundation huizen bouwen. Deze Sri Lankaanse 
stichting bestaat uit mensen van bijna alle 
bevolkingsgroepen van Sri Lanka. NEDLA 
coördineert de werkzaamheden op Sri Lanka. 
Omdat de mensen van deze organisatie de 
situatie kennen, kunnen zij op een efficiënte wijze 
hulpaanvragen ontvangen en beoordelen. De 
voorzitter van NEDLA is ook voorzitter van HAS.

Een huis biedt veiligheid en bescherming tegen 
de soms hevige en langdurige regenval, ziekten en 
ongedierte dat een weg naar binnen vindt. Een veilig 
huis is het begin van een betere toekomst. Het is 
geen doel op zich maar een middel om bewoners 
een kans te geven zich verder te  ontwikkelen. Met 
een huis als middel bouwen we samen aan een 
betere toekomst! Uitgangspunt daarbij is dat beter 
wonen een begin is naar een beter leven. Wij werken 
vanuit een kleine, effectieve organisatie, zodat 
zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten 
besteed worden.”

Mijn doel is om zo veel mogelijk geld in te zamelen 
in Nederland en dat vervolgens te besteden aan 
huizen in Sri Lanka. De bouw van zo’n huis duurt 
ongeveer twee maanden, afhankelijk van het weer en 
de regenval. Ik zal zelf regelmatig aanwezig zijn in Sri 
Lanka om mee te helpen met de organisatie van de 
bouw en als het nodig is zelf mee te bouwen.

HENK SNIJDERS

HENK SNIJDERS IS MET VERVROEGD PENSIOEN

Na ruim 31,5 jaar bij woningcorporatie 
SOR gewerkt te hebben ben ik op 63 jarige 
leeftijd per 1 mei 2018 vervroegd met 
pensioen gegaan. Ik was van 1 oktober 
1986 werkzaam bij SOR. De eerste 15 jaar 
werkzaam als hoofd technische dienst 
bij de afdeling onderhoud en de laatste 
16,5 jaar als projectleider Vastgoed bij 
Vastgoedontwikkeling. 

HENK GAAT EEN LANG GEKOESTERDE WENS 

IN VERVULLING BRENGEN.

Ik wil mij inzetten voor de allerarmsten 
in de wereld, zodat zij betere 
leefomstandigheden krijgen. Mijn visie is 
dat  “Ieder mens in de wereld recht heeft 
op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd”.
In 2017 waren mijn vrouw Yolanda en ik 
in Sri Lanka op vakantie en met ook het 
doel de leefomstandigheden van de 
allerarmste mensen te bekijken.   
De meeste arme mensen in Sri Lanka 
wonen “uit het zicht”, vaak een paar 
kilometer het binnenland in, waar weinig 
of geen hulporganisaties werkzaam zijn. 
De meeste slapen op de grond op een 
oud matrasje en hebben slechts een 
paar pannetjes om op houtvuur te koken.  
Verreweg de meeste huisjes hebben 
geen stromend water. elektriciteit of 
een toilet. Erbarmelijke en uitzichtloze 
omstandigheden dus. Vanuit onze situatie 
is dit misschien moeilijk te begrijpen. 
Daarom wil ik voor deze mensen in  
Sri Lanka geld in gaan zamelen.

PROJECTBESCHRIJVING
In de arme regio Adikarigama is een gemeenschap van mensen zonder deugdelijke woning. Er zijn hier  
door HEBO kozijnen uit Hengevelde, in samenwerking met andere sponsoren, recent 18 huizen gerealiseerd. 
In deze regio woont Father Ajith Fernando, bestuurslid van NEDLA . Hij is een priester van het bisdom 
Kurunegala en vrijgesteld om in zijn gebied de armoede te bestrijden onder de gehele bevolking, zonder 
uitzondering van geloof, etniciteit, et cetera.

Dringend behoefte is er aan 5 huizen. Om heel concreet te zijn: 
een eenvoudig en solide huis van  ca. 40 m2 in Sri Lanka kost € 8.000,-. 
Er is  daarom € 40.000,- nodig om deze 5 huizen te laten bouwen.   

Inmiddels heb ik € 4.350,- gedoneerd gekregen en ben dus al een eindje op weg.   

PLANNING

Mijn doel is om in oktober 2018 het budget voor één huis bij elkaar te hebben. Dan ga ik namelijk met  
de bestuursvoorzitter van stichting HAS op bezoek bij stichting NEDLA in Sri Lanka en zouden we kunnen 
starten met de bouw van dit huis. Hiervan ga ik video opnamen en foto’s maken en deze delen met 
de sponsoren. Deze ga ik gebruiken voor presentaties voor sponsorwerving.  Ook zal ik dan de familie 
ontmoeten die in het nieuwe huis gaan wonen. Het zou mooi zijn als alle 5 huizen in 2019 gerealiseerd 
zouden kunnen zijn. 

VAN OUD NAAR NIEUW

Hulp aan Sri Lanka


