
Activiteiten van de Stichting Hulp aan Sri Lanka over het jaar 2017  
 
Bestuurssamenstelling / sponsoravond  
De bestuurssamenstelling is in 2017 dezelfde gebleven, er werd wel gekeken naar een opvolger 
voor onze penningmeester Norbert Molenkamp, hij had aangegeven na twaalf jaar zijn functie 
neer te willen leggen. Gezien de zwaarte van deze functie en het ingewerkt moeten zijn in de 
financiële (internationale) contacten, heeft het bestuur de hoop op een langere overdracht. Er 
zijn contacten gelegd met een opvolger en de overdracht zal plaatsvinden op 1 januari 2018. Op 
een later tijdstip zullen wij Norbert Molenkamp bedanken voor zijn trouwe en deskundige inzet. 
Er werd op de avond van de 6e maart traditioneel een sponsoravond verzorgd in de Stefans Hof 
te Borne met inzage betreffende het financiële reilen en zeilen van de stichting. Het was tevens 
een avond waarop wij recente beelden van de activiteiten aan de sponsoren toonden, met name 
van een recent werkbezoek van de voorzitter in februari aan Sri Lanka, tevens kon men aan het 
aanwezige 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 hij tekende de lopende stukken af. Tijdens beide reizen gingen 
opnieuw belangstellenden mee. Er vonden werkbezoeken plaats in maart en september 2017. 
 
Huizenbouw  
De voormalige voorzitter van de stichting, wijlen de heer Tamme Smit legde steeds de nadruk op 
de huizenbouw en de voeding van in het bijzonder de kinderen. Als je geen dak boven je hoofd 
hebt of je moet wonen in een huis van bladeren of leem, dan heeft het leven zijn kwaliteit 
verloren. En als je met een lege maag naar school moet gaan, dan valt er niet veel te leren. Van 
hem heb ik veel geleerd hoe vooral met de cultuur van Sri Lanka om te gaan. Ik hoor hem nog 
zeggen na zijn vele bezoeken aan dit land, ‘Theo, je zult er geen Sri Lankaan mee worden,  
al kom je er nog zo vaak’. Het zijn wijze woorden geweest en ik heb ontdekt, dat je nooit geheel 
achter de glimlach kunt zien. Ik hoorde eens een van onze vrouwelijke universiteitsstudenten 
zeggen, die ik bezocht in de woning op een plantage, terwijl zij aan mijn gezicht zag dat ik schrok 
van de vreselijke leefomstandigheden: ‘Als ik mijn glimlach niet meer kan tonen, dan ben ik mijn 
laatste stukje waardigheid kwijt’. Het is niet voor niets dat Sri Lanka statistisch één van de 
hoogste zelfdodingcijfers ter wereld heeft. Onze (financiële) adoptiedossiers getuigen triest 
genoeg talrijk van zelfdoding van ouders en / of kinderen.         
Het gaat dus in hoge mate om huizenbouw voor de allerarmsten, veelal daklozen. Er werden drie 
huizen geopend en in eigendom van betrokkenen gegeven. Via de firma HEBO Kozijnen B.V. in 
Hengevelde werden achttien huizen in aanbouw bekeken, voor de firma Buiting Metaal te 
Almelo / Broekland werden eerste stenen gelegd voor de bouw van twee huizen, eveneens in de 
regio Solepura. Het geld werd bijeengebracht via een geweldig mooie actie onder het personeel 
van deze firma. In feite zijn op deze wijze allen deelgenoot aan het geluk van twee gezinnen in 
Sri Lanka en de kansrijkheid van hun kinderen. Dit alles speelt zich af in het straatarme 
werkgebied van ons bestuurslid father Ajith. Hij heeft naast zijn eenvoudige pastorie een 
werkplaats ingericht waar deuren en kozijnen worden gemaakt. Hier vinden een tweetal 
timmerlieden dagelijks week in week uit hun werk. Zij verwerken het hout uit de bosrijke 
omgeving, het is goed te vermelden dat er geen sprake is van tropisch hardhout. Het gaat om 
een vruchtbaar gebied waar regelmatige kap van de natuur noodzaak is wil men zelf niet na een 
enkele jaar in de jungle verdwijnen. Begin 2018 zal een grote groep uit Twente naar dit gebied 
gaan om de huizen zelf te beoordelen en te openen. 



Selectie voor een huis 
Een veelgestelde vraag op een sponsoravond is het volgende: 
Hoe bepaalt het bestuur wie er wel of geen huis krijgt? 
Op de eerste plaats laten we dit aan het NEDLA bestuur in Sri Lanka over, zij kunnen veel beter 
inschatten wie het eerst in aanmerking komt, we zijn immers afhankelijk van sponsoren in 
Nederland en een huis vandaag de dag (all in) komt al gauw op een zeven duizend euro. Het is 
goed te vermelden dat wij geen onderscheid maken in religie, etniciteit etc. In de regio Solepura 
gaat het in feite om de vervanging van huizen binnen bepaalde leefgemeenschappen, wij zouden 
spreken van gehuchten. Omdat zij vaak in de natuur geïsoleerd leven is er ook geen sprake van 
plaatselijke jaloezie. Wel kent de omgeving dit soort projecten, de vraag is dan helaas ook vele 
malen groter dan ons aanbod.  
 
St. Joseph Doveninstituut te Kuliyapitiya geopend op 23 november 2017 
Met behulp van de Twentse Founders is een instituut herbouwd voor 43 ernstig 
gehoorgestoorde kinderen, variërend in de leeftijd van 8 tot 21 jaar. Het betreft een gebouw dat 
de oude slaapzaal, een eetzaal, de mensonwaardige douches en toiletten vervangt. Tevens heeft 
het twee 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. Midden november vertrokken ruim twintig personen naar Sri Lanka om dit 
instituut te openen. Met een bus werden zij vervoerd langs verschillende hoogtepunten van dit 
eiland, waarbij de treinreis door de bergen een absolute toeristische topper betrof. De 
apotheose was natuurlijk de opening van de dovenschool waarbij de gasten werden opgenomen 
in de kring van de aanwezige kinderen. Het was, naast een indrukwekkende opening met Kandy 
Dancers die de groep naar het project brachten, ook een emotioneel gebeuren. Immers de groep 
zag voor het eerst in werkelijkheid wat zij gesponsord hadden, maar belangrijker nog haar 
bewoners. Je kunt nog zoveel foto’s bekijken, maar dat blijven plaatjes, de realiteit van de 
ontmoeting is een andere met een niet te vertalen diepgang.  
 
Klein ontmoetingscentrum bij de St. Joseph - dovenschool 
Begin 2017 kregen wij het verzoek om een ontmoetingscentrum te bouwen op het grondgebied 
van de dovenschool. Kinderen vanuit de omgeving maken - onder toeziend oog van hun ouders - 
gebruik van de kleine speeltuin op het terrein. Zo ontstond als het ware een integratie van 
bewoners van de dovenschool en kinderen vanuit de omgeving. Tevens is het centrum bedoeld 
om de overstap te maken van bewoners naar de buitenwereld en een zelfstandig bestaan. De 
MOV van de drie parochies van de regio Zwolle, Steenwijkerland en Dronten hebben toegezegd  
met - naar wij hopen - de financiële ondersteuning van Vastenactie Nederland er in 2018 de 
schouders onder te zetten. Een eerste steen werd gelegd, mede omdat we met de beelden van 
het leggen van de eerste steen, de scholen langs kunnen gaan om kinderen te enthousiasmeren. 
 
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 werden verleden jaar o.a. bedden, matrassen, kasten, 
klamboes gekocht. Dit jaar werden zeven computers en andere leermiddelen gekocht. De Aktie 
van het derde jaar loopt tot en met Pasen 2018. 
  



Koeienproject Solepura  
In een relatief klein maar bijzonder vruchtbaar gebied bij Solepura, lopen nu meer dan honderd 
koeien rond, gesponsord door de Ten Brinke Groep – Varsseveld. Er ontstaan nu in Sri Lanka als 
vanzelfsprekend coöperaties en andere samenwerkingsverbanden. Men heeft gezamenlijk 
inmiddels een machine aangeschaft om brokken te maken en een melkmachine. Door dit goede 
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 ze zijn niet 
gebrandmerkt zoals men dan gewend is om te doen. In het kader van de diervriendelijkheid 
hebben wij de bevolking dringend verzocht deze brandmerken niet aan te brengen, wat ook niet 
gebeurt is. De Sri Lankaanse regering stelt momenteel registratienummers in de oren ter 
beschikking. Er zijn inmiddels drie eenvoudige stallen gebouwd, hiervoor hebben wij een bedrag 
van vijfhonderd euro per stuk ter beschikking gesteld. Het geheel staat ter plaatse onder toezicht 
van father Ajith. Hij komt medio midden 2018 naar Nederland om over verschillende projecten 
verslag te doen. Er ontstaan spontaner wijze coöperaties, iemand is met het maken van kwark 
en yoghurt begonnen, van het verdiende geld huurt hij een klein busje en hij gaat de regio in om 
zijn spullen – succesvol – te verkopen. In het kader van de hygiëne krijgt hij dit jaar nog 
instructies van een deskundige.  
 
Opnieuw waterzuiveringfilters te Solepura in aanbouw 
De twee waterzuiveringsinstallaties te Solepura werken op volle kracht. Door ongeveer tien 
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 
zijn de handen ineengeslagen. Rotary International (Amerika) heeft na een uitvoerig onderzoek 
en overleggen van benodigde documenten besloten het verzamelde bedrag te verdubbelen, 
zodat de derde en vierde waterzuiveringsinstallaties nu worden gebouwd. Het gaat om 
waterfilters die niet vervuilend zijn voor het milieu. De kwaliteit van het product staat - via 
maandelijkse monsters - onder toezicht van een instituut van de overheid in Kandy. Het resultaat 
van de laboratoriumuitslagen plakt men – op last van diezelfde overheid - maandelijks achter de 
vooruit van de truc, zodat iedereen overtuigd is dat de overheid zich met dit soort zaken 
bemoeit. Neemt niet weg dat het water de kwaliteit heeft van Spa Blauw. De capaciteit gaat 
verhoogd worden tot ongeveer twintig duizend liter per dag. De bevolking gebruikt het vervuilde 
water voor de was en het douchen, het gezuiverde water voor het eten en drinken. De vraag 
naar dit water is erg groot, het is vermeldenswaardig, dat naast de honderden mensen die daar 
lijden aan ernstige nierziekten, sinds het leveren van dit water er geen nieuwe gevallen bij de 
arts hebben gemeld. Kinderen ontwikkelen geen bruine tanden en kiezen meer, gewrichts- en 
rugpijnen zijn verdwenen. Het water is dus bijzonder populair in de verre omtrek (een gebied ter 
grootte van de gemeente Tubbergen). De filters drie en vier zullen begin 2018 worden geopend 
door ons bestuurslid Wim Fransen (voormalig huisarts te Haaksbergen), hij heeft zich jarenlang 
enorm ingespannen om deze waterzuiveringsinstallaties gerealiseerd te krijgen. Met de 
zuiveringsinstallaties vinden dagelijks drie jongens werk, ze hebben in Kandy bij een centraal 
punt van de overheid een opleiding gevolgd. Zij worden betaald uit de vrijwillige bijdrage van de 
bevolking voor de afgenomen liters zuiver water. 
 
 
 
  



Verzoek Ranjida Community Center  
Nabij de grote stad Nikaweratiya in de Nort West Province leeft een groep van ongeveer drie 
honderd personen, die in feite apart leven als geëxcommuniceerde. Ze zijn de schoonmakers van 
de stad waar verreweg de meesten niet naar omkijken. Ik vernam dat bij een overlijden de 
plaatselijke begrafenisondernemers hen niet helpen en zij geen ruimte hebben om voor een 
enkele dag een dode een waardige plaats te geven. Toen ik begin 2017 de groep bezocht liepen 
de emoties hoog op, men heeft geen enkele plaats van samenkomst. De bisschop van 
Kurunegala heeft er grond liggen, de afspraak werd gemaakt daar - in het centrum van hun 
kleine dorp – een centrum voor samenkomsten, onderwijs etc. te bouwen. Eind 2017 heb ik daar 
de eerste steen gelegd in de hoop in 2018 geld bijeen te krijgen voor dit prachtige project dat er 
vast gaat komen. Een van de bewoners is een meisje van ongeveer 15 jaar, zij sprak mij in het 
Engels toe en ze smeekte letterlijk om dit centrum, Ik vroeg haar naar haar naam: ‘Mijn naam is 
Rajida’, zei ze. ‘Dan zal het centrum naar jouw genoemd worden’, zei ik tegen haar.  
Kortom, door dit centrum hebben wij invloed op de leefomgeving van gezinnen, wij verbeteren de 
financieel-economische omstandigheden en wij maken het mogelijk dat kinderen beter onderwijs 
krijgen. 

Financiële ondersteuning gezinnen, studenten  
Ongeveer 136 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 kwamen en gingen 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 
tweemaal per jaar. Een bedrijf in de Twentse regio heeft – mede via geld ter beschikking gesteld 
door het personeel – enkele universiteitsstudenten aangenomen ter ondersteuning van hun 
studie. Het is niet uitgesloten dat zij - in het kader van kennisoverdracht – in de toekomst 
uitgenodigd worden voor een stage binnen het bedrijf in ons land.  
 
Familie / adoptiedagen 
De genodigden komen naar een vast punt, we kijken zoveel mogelijk naar de plaats waar men 
woont en waar de adoptie dag wordt gehouden. Mawanella (centraal Sri Lanka, Kurunegala, 80 
kilometer boven het centrale deel van het eiland of Solepura in het noord/oosten van het eiland. 
Een aantal studenten kregen een computer of laptop. Enkele gehandicapten met amputaties 
werden op kosten van de stichting door verwezen. Een aantal jongeren zouden gebaat zijn met 
een bezoek aan de tandarts, verschillenden werden door ons bestuurslid prof. dr. Lucky 
(tandheelkundige) doorverwezen.  
 
Accentverschuiving  
Doordat er relatief meer ondersteunden uit het noordelijke gebied komen, kijken wij voor het 
jaar 2018 uit naar een kantoorruimte in de omgeving van Kurunegala. Gezien de grote 
hoeveelheid werk moeten we uitkijken naar een functionaris, een man / vrouw die vanuit dit 
kantoor 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 om een gebouw bij te plaatsen  
op het terrein van een ouderencentrum te Bandarawela, tevens om enkele slaapzalen te 
vernieuwen van het Elders Home te Kandy. Wat betreft het Elder Home te Kandy kijken wij eerst 
wat de overheid in deze kan / wil doen, voor Bandarawela is dit niet van toepassing omdat daar 
enkele jaren geleden al (enige) steun van de overheid werd ontvangen). 
   
Afsluitend  
Ook 2017 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 buitenlandse organisaties is, dat ze een 
project afronden en het vervolgens de rug toekeren. Dat mag je in Sri Lanka in ieder geval niet 
doen. Men heeft immers vaak geen geld voor het noodzakelijke onderhoud.  
 
Moeder Theresa 
Een journalist vroeg eens aan de bekende sister (Moeder) Theresa: ‘Waarom doet u dit werk 
eigenlijk, het is toch niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat?’ De zuster reageerde 
ietwat geïrriteerd op die vraag en ze gaf de journalist als antwoord:  
‘Ik doe dit werk niet om beroemd te worden, maar om trouw te zijn’! 
Ik dank u dan ook voor uw trouw! 
  
Theo van der Sman. 


