Activiteiten van de Stichting Hulp aan Sri Lanka over het jaar 2016
Bestuurssamenstelling / sponsoravond
De bestuurssamenstelling bleef over 2016 gelijk.
Er werd een sponsoravond verzorgd met inzage betreffende het financiële reilen en zijlen.
Het was tevens een avond waarop wij recente beelden van de activiteiten aan de sponsoren
toonden, tevens kon men aan het bestuur vragen stellen.
Bezoek aan Sri Lanka
De voorzitter van zowel de Stichting Hulp aan Sri Lanka, tevens van de Nedla Friendship
Foundation te Mawanella, bracht twee maal een werkbezoek aan Sri Lanka en woonde aldaar
de bestuursvergaderingen bij en tekende de lopende stukken af. Tijdens beide reizen gingen
belangstellenden mee. Tijdens het bezoek van november 2016 werd het voorwerk gedaan om
de grote groep Twentse sponsoren begin 2017 te ontvangen.
Huizenbouw o.a. in Solepura
Aan één van de belangrijkste doelstellingen van de stichtingen konden wij tegemoet komen.
Het gaat om huizenbouw voor de allerarmsten, veelal daklozen. Er werden zes huizen geopend
en verschillende eerste stenen gelegd. Via de firma HEBO Kozijnen b.v. in Hengevelde werd –
mede namens andere sponsoren – de toezegging gedaan, om geld ter beschikking te stellen
voor de bouw van woonhuizen. De bedoeling om ze in een reeks te bouwen in de plaats
Solepura en directe omgeving. Dit is het straatarme werkgebied van ons bestuurslid father
Ajith. Het gaat om veertien huizen over een periode van ruim drie jaar.
Operatie van een jongeman uit Kandy
De jongeman heeft jaren geleden tijdens een verkeersongeval een dwarslaesie laag
opgelopen. Mede door incontinentie en ondeugdelijk materiaal, zoals een rolstoel, heeft hij
doorligwonden ontwikkeld. De doorligwonden waren zo diep, dat gedurende ongeveer twee
jaar het bot ernstig was aangetast. Hij had een tweetal fistels, tot op het bot. Hij werd verzorgd
in het Elders Home in Kandy. Door een bekende Sri Lankaanse arts dr. Samita is hij onderzocht.
In goed overleg met de artsen Nene, van Baal en ons bestuurslid dr. Fransen, werd hij
ingezonden voor een grote levensreddende operatie. Voor de goede orde meld ik, dat dit
soort operaties – ook al zijn ze levensreddend - uit eigen middelen betaald moeten worden.
Na enkele dagen in het ziekenhuis te Colombo te zijn geweest, verliet hij het ziekenhuis om
aan te sterken. Vanuit Nederland werd een speciale rolstoel en kussen ingevlogen. Het gaat
hem in zijn eigen woning goed!
Doveninstituut te Kuliyapitiya
Met behulp van de Twentse Founders wordt een instituut gebouw voor 45 ernstig
gehoorgestoorde kinderen, variërend in de leeftijd van 8 tot 21 jaar. Het gaat om de bouw c.q
vervanging van slaapzalen, een eetzaal, douches en toiletten, een keuken en een kapel en
tevens om logeerkamers voor gasten (veelal familie van de kinderen). Het instituut wordt
geleid door drie zuster van O.L.Vrouw. van Altijddurende Bijstand. Zij hebben speciale
opleidingen in New York gevolgd om met gehoorgestoorde kinderen om te gaan en hen les te
kunnen geven. Een aantal van deze kinderen wordt ernstig gediscrimineerd en ze zijn zonder
dit tehuis kansarm zo niet kansloos.

Begin 2017 zullen waarschijnlijk 22 personen afreizen om het instituut met eigen ogen te zien
en te openen. De MOV (Missie- Ontwikkelings en Vredesvraagstukken) van de parochie van
de heilige Christoffel te Steenwijkerland, staat garant voor een bijdrage van drie maal vijftien
duizend euro, gedurende drie jaar. Van dit geld worden o.a. bedden, matrassen, kasten,
klamboes gekocht. In 2017 zullen van deze bijdrage lesmateriaal, computers en andere
leermiddelen gekocht worden, de Aktie loopt tot en met 2018.
Koeienproject Solepura
In een relatief klein maar bijzonder vruchtbaar gebied bij Solepura, lopen nu zo’n 50 koeien
rond, gesponsord door de Ten Brinke Groep – Varsseveld. Er ontstaan nu in Sri Lanka als
vanzelfsprekend coöperaties en andere samenwerkingsverbanden. Ook spaart men voor de
aanschaf van brokkenmachines etc. Door dit uitstekende project is er in dit gebied al veel
armoede en ondervoeding verdwenen. Er is ter plekke begeleiding van een dierenarts, de
dieren hebben allen een oormerk gekregen en zijn niet gebrandmerkt. De Sri Lankaanse
regering schrijft registratienummers voor. Er is een begin gemaakt met de bouw van
eenvoudige stallen. Het geheel staat ter plaatse onder toezicht van father Ajith. Deze komt
medio zomer 2018 naar Nederland om over verschillende projecten verslag te doen.
Waterzuiveringfilters te Solepura
De twee waterzuiveringsinstallaties te Solepura werken op volle kracht. Door ongeveer 12
duizend liters gezuiverd water per dag beschikbaar te stellen, is het duidelijk dat in een groot
gebied veel gezondheidsklachten naar de achtergrond zijn gegaan of in zijn geheel zijn
verdwenen. Een truck brengt het water dagelijks rond door een groot gebied. Er is behoefte
aan nog minimaal twee zuiveringsinstallaties. Via de Rotaryclub Neede en een Rotaryclub te
Sri Lanka wordt getracht de handen ineen te slaan. Indien dit succesvol verloopt, zal Rotary
Internationaal in 2017 een eenmalige hoge bijdrage geven.
Financiële ondersteuning gezinnen, studenten
Ongeveer 140 personen – gezinnen – universiteitsstudenten, maken gebruik van de
maandelijkse ondersteuning vanuit Nederland. Het maakt het leven dragelijk zo niet mogelijk.
Jonge mensen, veelal uit de armste gezinnen van het land, hebben kans gezien om met deze
ondersteuning succesvol te studeren. Verschillende studenten hebben in dit jaar de
eindstreep gehaald. Men verdwijnt uit dit systeem als men niet meer studeert of als de studie
afgerond is. Studenten gingen en kwamen dus. Een aantal gesponsorde gezinnen werden door
de voorzitter aan huis bezocht, veelal betreft het dan de ondersteuning aan zwaar
gehandicapte kinderen. We doen ons best om alle gesponsorden jaarlijks te ontmoeten, de
universiteitsstudenten liever twee maal per jaar.
De genodigden komen naar een vast punt, we kijken zoveel mogelijk naar de plaats waar men
woont en waar de adoptie dag wordt gehouden. Er waren reeds een tweetal locaties
aangewezen, te weten: Mawanella en Kurunegala. We hebben dit uitgebreid met Solepura
omdat een aantal ondersteunden hier wonen. Een aantal studenten kregen een computer of
lap top. Enkele gehandicapten met amputaties werden op kosten van de stichting door
verwezen naar een instituut voor een (nieuwe) arm of beenprothese.

Accentverschuiving
Doordat er relatief meer ondersteunden uit het noordelijke gebied komen, kijken wij uit naar
een kantoorruimte in de omgeving van Kurunegala. Gezien de grote hoeveelheid werk moeten
we uitkijken naar een functionaris, die dit kantoor vast bemand en snel aanspreekbaar is voor
de dossiers, de verdere administratie, kontakten, boekingen etc.
Werving medewerkers in de groep afgestudeerden
We zullen secuur kijken in de groep gesponsorde afgestudeerden of er een mogelijkheid en
bereidwilligheid is om iets voor de stichting – en dus voor het eigen volk - te doen. We hebben
alle gegevens van zowel afgestudeerden of zij die nog aan het studeren zijn.
Verzoeken voor de toekomst
Reeds langere tijd geleden hebben wij een verzoek gekregen tot verbouwing / herbouw
van een ouderencentrum te Bandarawela en om enkele slaapzalen te vernieuwen van het
Elders Home te Kandy.
Tevens hebben wij nog een verzoek liggen voor een grote operatie van een jongen die al jaren
thuis naar het plafond moet staren vanwege een dwarslaesie, gelijk de eerder genoemde
jongeman uit Kandy.
Afsluitend
Het is een goed en zinvol jaar geweest, de 100% haal je natuurlijk nooit. Maar velen hebben
hun best gedaan – op wat voor wijze dan ook – om er iets goeds van te maken. We hebben
ongelofelijk veel mensen kunnen helpen, uit de diepe put waarin ze zaten. Het is goed om te
vermelden, dat een aantal grotere projecten van voorheen werden nagelopen op kwaliteit
van onderhoud. Eén van de problemen van sommige stichtingen is, dat ze een project
afronden en dan vervolgens de rug toekeren. Dat mag je in Sri Lanka in ieder geval niet doen,
men heeft immers vaak geen geld voor normaal onderhoud.
Dank aan allen
Dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt, om dit werk van naastenliefde handen en
voeten te geven.
Theo van der Sman.

