Betreffende jaaroverzicht 2015 van de Stichting Hulp aan Sri Lanka te Haaksbergen.
In samenwerking met de NEDLA Friendship Foundation te Mawanella / Sri Lanka.
(Van beide stichtingen is ondergetekende de bestuursvoorzitter)
De doelstelling van de Stichting HAS luidt:
Het verlenen van hulp aan de allerarmsten op Sri Lanka, financieel en anderszins.
Ongeacht geslacht, godsdienst of politieke overtuiging en voort al het geen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarbij bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle bestuursleden, zowel in
Nederlands alsmede Sri Lanka, doen hun werk Pro Deo.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
Het bouwen van woningen voor ouderen, voor onvolledige gezinnen of gezinnen die zwaar
getroffen zijn door één of meerdere kinderen met een zware lichamelijk en / of geestelijke
beperking, het herbouwen van zorginstellingen, schoolaccommodaties, het financieren van
charitatieve instellingen en doelen en het aangaan van financiële ondersteuning van
gezinnen en het financieel ondersteunen van universiteitsstudenten, (veelal jongeren uit
arme gezinnen / sloppenwijken).
Projecten:
Voor de projecten in eigen beheer wordt doorgaans een beroep gedaan op onze eigen
bestuursleden ter plaatse (NEDLA).
De tekeningen en gedetailleerde begrotingen worden overlegd, welke zo goed mogelijk door
het gehele bestuur worden beoordeeld en gecontroleerd.
Het toezicht berust bij het gehele bestuur in Sri Lanka.
Bij het aanbrengen van wijzigingen tijdens de bouw vindt vooraf overleg plaats en worden
financiële consequenties besproken en afgehandeld.
De communicatie van NEDLA en HAS bestuursleden vindt veelal via telefoon, Skype of op
andere wijze via internet plaats.
De stichtingen hebben geen eigendommen in Sri Lanka, alle projecten zijn of worden
eigendom van de betrokken bewoners / verantwoordelijken.
Grotere projecten vinden plaats op verzoek van en in goed overleg met veelal: de
bisschoppen, verantwoordelijke monniken van de boeddhistische tempels.
Hoewel er zich in dit land altijd een reeks van problemen kunnen voor doen, heeft de
ervaring van de vele jaren van onze stichting
Geleerd dat de beste resultaten bij de bouw worden verkregen door naast de arbeid van
onze bestuursleden,
Er tevens een inschakeling is van plaatselijke dorpsoudsten, priesters en monniken.
Regelmatig contact:
NEDLA in Sri Lanka houdt ons voortdurend op de hoogte en stuurt per e-mail regelmatig
foto- en filmmateriaal, aan de hand waarvan de voortgang van het werk kan worden
beoordeeld.
De bestuursvoorzitter Theo van de Sman heeft in 2015 drie maal voor een periode van tien
dagen Sri Lanka voor een werkbezoek bezocht,

in Nederland vonden twee maandelijks HAS bestuursvergaderingen plaats, in Sri Lanka
woonde hij drie van de zeven bestuursvergaderingen bij.
Informatieavond in de Stefans-Hof te Borne:
Er vond op 19 maart een informatieavond in de Stefans-Hof te Borne plaats.
Alle sponsoren kregen een uitnodiging om deze avond bij te wonen, ook belangstellenden
waren opnieuw welkom.
Tijdens deze twee uur durende avond gaf de voorzitter een globaal overzicht van alle
activiteiten en de penningmeester het financieel jaaroverzicht 2015.
Tevens werden beelden getoond van de voortgang van de projecten, en kreeg men
informatie over de financieel ondersteunde gezinnen of studenten.
Aan het einde van de avond heeft bij iedere infoavond iedereen de gelegenheid tot het
stellen van vragen aan de aanwezige bestuursleden.
Tevens krijgt men de gelegenheid om persoonlijk met de verschillende bestuursleden in
gesprek te zijn.
Iedereen is in de gelegenheid om met de bestuursvoorzitter naar Sri Lanka te gaan, veelal
om de eigen financieel ondersteunde te ontmoeten.
Jaarlijks maken een aantal mensen hier gebruik van.
Huizenbouw:
In 2015 werden zes huisjes geopend en drie eerste steenleggingen vonden voor nieuwe
woningen plaats. Bij de bouw van woningen maken wij doorgaans gebruik van een eigen
bouwtekening van onze stichting. Het gaat in alle gevallen om gemetselde huizen met een
betonnen fundering en een pannen dak. Zo mogelijk sluiten wij woningen aan op elektriciteit
en waterleiding.
In sommige gevallen is geen waterleiding aanwezig, we bouwen dan een waterput of slaan
een handpomp, een zogenaamde ‘tube well’. De huizen worden in alle gevallen gebouw
door Srilankaanse bouwers en er wordt alleen gebruik gemaakt materiaal dat in Sri Lanka
voor handen is.
De Sint Joseph School in Kuliyapitya – school en verblijf voor gehoorgestoorde en dove
kinderen
Met een dertiental ondernemers in Twente bouwen wij een nieuwe vleugel aan een reeds
bestaand instituut. Hier verblijven ongeveer vijftig kinderen met een gehoorstoornis of
kinderen die geheel doof zijn. Zij verblijven in een vochtige ruimte met nauwelijks ramen en
frisse lucht, het doet het meest aan een schuur denken.
Het gaat om een katholieke instelling onder leiding van de Zusters van O.L. Vr. van
Altijddurende Bijstand, een Srilankaanse / Pakistaanse organisatie.
Deze zusters begeleiden jongeren met hun handicap en hebben grote zorg voor de ouders
en familie, in een aantal gevallen gaat het om jongeren die n hun thuissituatie verstoten
zijn.
In heel veel gevallen met ze kinderen opnieuw met hun ouders / verzorgers kunnen
verenigen. Omdat de kinderen alleen met begeleiding kunnen reizen, zijn ze aangewezen op
een goed verblijf. Een kind met een gehoorstoornis alleen te laten reizen in Sri Lanka is
levensgevaarlijk, het verkeer is er niet op ingesteld.
Vooral de slaapzalen voor jongens / meisjes waren overvol geraakt en het ontbrak aan goed
sanitair.

Ze gaan gehuisvest worden in een ruime, van veel ramen voorziene en daardoor luchtige en
zeer ruime accommodatie. De feestelijke opening zal eind januari 2017 plaatsvinden, veel
deelnemende sponsoren zullen naar Sri Lanka reizen voor de officiële opening.
Familiedagen / ontmoetingsdagen met financieel ondersteunde gezinnen / studenten
Er vonden totaal vier van dit soort familie / ontmoetingsdagen plaats.
We kijken per dossier goed waar de mensen wonen en we kiezen een punt uit van
ontmoeting, hetzij Mawanella, Kurunegala of Solepura.
Dit zijn drie plaatsen in Sri Lanka waar de ontmoetingsdagen plaatsvinden, we doen ons best
om mensen zo kort mogelijk te laten reizen.
Bij aankomst krijgt men thee met cake en voor vertrek een rijstmaaltijd.
Het is het beste te vergelijken met een tien minutengesprek op school, wij stellen onze
vragen en de financieel ondersteunden hebben hun vragen ook.
Veelal gaat het om een verzoek tot extra bijdrage, hetzij voor studie of bijvoorbeeld
onderhoud van de woning. Er komen jaarlijks ondersteunden bij en er gaan er ook af.
We proberen jaarlijks de ongeveer 140 ondersteunden te ontmoeten, sommigen worden ter
plaatse door de bestuursvoorzitter bezocht. Dit betreft dan bijvoorbeeld jongeren met een
dwarslaesie of een andere zware handicap.
Verslagen – foto’s – dvd materiaal:
Van een ieder die ontmoet werd tijdens een familiedag of werden bezocht, komt een
verslaggeving en werden foto’s gemaakt. Deze verslaggeving zenden wij aan betrokken
Nederlandse sponsoren (indien daar belangstelling voor is).
Ook is er veelal dvd materiaal voor handen voor belangstellenden. Tijdens elk bezoek van de
voorzitter reist een Srilankaanse cameraman mee.
Vaak worden presentjes meegegeven door de ondersteunden voor hun sponsoren, soms
ook vanuit Nederland naar Sri Lanka.
Melkverstrekking voor kinderen:
Veel arme kinderen in de regio Solepura (ongeveer 90 kilometer boven Kandy), gingen vaak
zonder ontbijt naar school, terwijl ook de kwaliteit van het voedsel vaak te wensen overliet.
Father Ajith (één van onze NEDLA bestuursleden) is een actie voor melkpoederverstrekking
gestart. De ouders van kinderen krijgen deze melkpoeder dozen zonder betaling.
Het is mij opgevallen hoe na verstrekking van de inmiddels duizenden pakken melkpoeder, ik
kinderen bij mij regelmatige bezoeken in betere gezondheid aantref.
Koeienproject:
Een bouwonderneming (Ten Brinke Groep) in Varsseveld, stelde koeien ter beschikking.
Met hun bijdrage zijn inmiddels veertig koeien verstrekt en aan de arme gezinnen ter
beschikking gesteld.
Het gaat om een koeien ras uit India die tegen de hitte van dit gebied goed bestand zijn.
De gezinnen krijgen eerst een korte cursus over hygiëne, zorg voor een koe.
Als ze vragen hebben kunnen ze altijd terugvallen op een Srilankaanse dierenarts.
De koeien zijn kosteloos ter beschikking gesteld aan de gezinnen.
Afspraak is tevens dat ze het Srilankaanse veterinaire label in hun oor dragen, brandmerken
van de Ten Brinke koeien is verboden.

Ze verkopen ongeveer 18 liters melk per dag en ze hebben een aantal liters dagelijks voor
eigen gebruik.
Een aantal arme gezinnen hebben voor het eerst in hun bestaan een zekere mate van
welstand ontwikkeld door dit uiterst succesvolle project.
Op spontane wijze vormen zich met dit koeienproject enkele coöperaties.
Waterzuiveringsinstallaties Solepura:
In Solepura draaien een tweetal zuiveringsinstallaties op volle toeren, deze leveren ongeveer
12 duizend liters schoon drinkwater per dag. Door dit project hebben vier mensen een baan
gekregen, dit salaris wordt voorzien door de vrijwillige bijdrage van bewoners die water
komen halen of het dichtbij met de truc dichtbij huis gebracht krijgen.
Op verschillende plaatsen in deze regio zijn grote tanks opgesteld en deze worden dagelijks
van schoon en fris drinkwater voorzien.
Doordat de bevolking alleen nog maar dit drinkwater gebruikt en niet meer het sterk met
fluor vervuilde drinkwater van voorheen, verdwenen:
Gewrichtspijnen, bruinen en uitvallende tanden en kiezen, hoofdpijn, duizeligheid, slecht
zien en hebben zich geen personen met (nieuwe) nierklachten gemeld.
Twee personen vinden werk met de waterfilters en een tweetal werkt op de truc om het
water te distribueren.
Goede samenwerking met de Rotaryclub Neede, Eibergen en Haaksbergen:
De Rotaryclub van Neede, Eibergen en Haaksbergen is bezig met acties om geld bijeen te
brengen voor twee nieuwe zuiveringsinstallaties in dit gebied.
Zij doen dit in nauwe samenwerking met een Rotaryclub te Sri Lanka. Als deze waterfilters er
in 2017 staan, dan is in een enorme behoefte voorzien.
Controle grote bouwprojecten:
In 2015 werd een controlebezoek gebracht aan een tweetal grotere bouwprojecten uit het
verleden.
Het ging hier om de controle van de door de NEDLA gebouwde gebouwen, bezocht werden
het meisjesweeshuis te Nawalapitya en het Lourdes Girls Home te Kurunegala.
Behoudens wat kleine zaken om te herstellen werden beide gebouwen goed bevonden.
Financiële bufferzone:
Het NEDLA bestuur heeft een eigen fonds waar men uit kan putten als directe hulpverlening
nodig is, het betreft dan bijvoorbeeld calamiteiten als een lekkend dak , of indien iemand
direct een eigen bijdrage voor een levensreddende operatie op tafel moet leggen, of (zelfs)
indien men geen geld heeft om een uitvaart / crematie te betalen.
In goed overleg stort de HAS jaarlijks geld in dit fonds, zodat men ook zonder overleg met de
HAS in Sri Lanka direct kan handelen.
Over deze uitgave is er steeds rekening en verantwoording naar de HAS.
Home for the Elders in Kandy:
In Kandy is jaren geleden een deel van het Home for the Elders vernieuwd in verschillende
stadia. Dit huis heeft nog een aantal oudere delen die zeer dringend aan vervanging toe zijn.
Elk jaar proberen wij in ieder geval iets te doen aan de verbetering van dit huis waar
ongeveer 70 straatarme bejaarden verblijven.

In 2015 werd de weg aan de voorzijde van beton voorzien. Hierdoor kunnen ouderen nu
gaan en staan waar ze willen. De onverantwoorde gladde modderweg is verdwenen.
Er werd geld gegeven om roosters te plaatsen voor alle ramen, apen kwamen nogal eens
binnen voor hun rooftocht.
Er werd geld gegeven voor de aanschaf van een nieuwe kopieermachine etc.
Het is aardig te vermelden dat dit bejaardenhuis een eerste prijs gekregen heeft, het is als
beste tehuis van Sri Lanka uit de bus gekomen.
De zusters waren zeer verguld met deze prijs die al jaren jaarlijks ter beschikking wordt
gesteld, maar op dit boeddhistische eiland nimmer is gegeven aan een katholieke instelling.
De bewonersgroep bestaat grotendeels vrouwen, ongeveer 10% van de bewoners is
boeddhist. In het samengaan met de katholieken is dit een vorm van oecumene in Sri Lanka.

Plannen voor 2016 en daarna:
- Er zullen veertien huizen gebouwd gaan worden in het gebied Solepura met de HEBO
groep in Hengevelde.
- In totaal zullen dus een groot aantal bouwvallige huizen vervangen worden, men is
daar reeds aan begonnen. Gezien het feit dat deze huizen allen in het verlengde van
elkaar staan kan men: goedkoper bouwen, maar ontstaat ook grotere onderlinge
solidariteit onder de plaatselijke bewoners.
- Als de dovenschool geopend is, hoop ik dat men weer wil gaan kijken naar een nieuw
project voor de komende drie jaar, want er liggen nog heel wat verzoeken op tafel.
- De waterfilters in Solepura zullen in samenwerking met de Rotaryclub verwezenlijkt
worden.
- De voorzitter heeft in januari van dit jaar Sri Lanka bezocht en een nieuw werkbezoek
staat gepland voor eind november.
Namens het gehele bestuur:
Theo L.M.M. van der Sman

