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Van de voorzitter....
Vierentwintig uur onderweg naar huis
Het is voor mij steeds een vreemd gevoel, maar van het moment af dat ik ergens in ons land de deur
achter mij dichttrek en naar Sri Lanka ga, bekruipt mij het verlangen om naar mijn tweede vaderland te
gaan. Ik ben er zo mee vertrouwd geraakt, de afstand die voor mij niet echt meer als moeilijk te
overbruggen aanvoelt. Maar elke reis gaan er wel een aantal belangstellenden met mij (of andere HAS
bestuursleden) mee. De vraag is dan wel of de nieuwelingen evaring met hebben met het maken van een
lange vliegreis. Zelfs een eerste keer vliegen, laat staan zo’n lange vlucht naar Azië, doet menigeen ‘nee’
zeggen op mijn vraag: ‘Ga toch een keertje met mij mee!’ Het is een hele zorg voor hen die je meeneemt,
hoe zit het met de geldigheid van de paspoorten, de visa, verzekeringen, inentingen, gezondheid en de
thuisblijvers niet te vergeten. Weken voor vertrek wordt het bestuur van onze Srilankaanse stichting
NEDLA in kennis gesteld van de komst van een groep. Eén van de bestuursleden heeft een klein
reisbureau, Luciën is zijn naam, de trouwe en uiterst populaire chauffeur die elke weg in Sri Lanka kent.
We maken in Nederland een selectie voor de familiedagen, welke studenten en financieel ondersteunde
gezinnen gaan wij ontmoeten en op welke locatie gaat dat gebeuren. De periode voor vertrek is heel
belangrijk, er moet op de heenreis en tijdens ons verblijf niets gebeuren, want dan loopt zo’n reis ineens
heel anders. Ik waak er over, dat niemand een ziekte oploopt door drinkwater of voeding waar iets mee
zou zijn. Tot heden gaat het al ruim tien jaar goed. Vanaf het moment van aankomst komt het NEDLA
bestuur in actie. Terwijl de gasten in een hotel naar bed zijn gegaan, neem ik met een bestuurslid het
programma van veelal twee weken door. Hoeveel eerste stenen worden er gelegd voor nieuwe
woonhuizen, hoeveel huizen moeten wij openen en waar liggen deze bouwwerken precies? Zijn er nog
zorginstelling te bezoeken, misschien zelfs nieuwbouw te openen? Wanneer is de bestuursvergadering,
welke bezoekjes staan er op het programma bij plaatselijke bewoners, pastores, bisschoppen of een
boeddhistische monniken. Het programma moet niet te zwaar zijn, zeker als men voor de eerste keer dit
land bezoekt, dan is rust de eerste dagen van groot belang. De temperatuur en luchtvochtigheid is immers
een geheel andere dan bij ons. Centraal in het bezoek staan de familiedagen, dat zijn dagen van
ontmoeting, dan hoor je de verhalen van hoe het allemaal het laatste jaar / halfjaar gegaan is. Dan hoor je
over de vordering van studenten, je leest de trots op de gezichten af. Bijna alle studenten komen uit de
onderste kansloze laag van de Srilankaanse samenleving. Het succes van een familiedag is deels
afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een HAS bestuurslid mensen selecteert om te ontmoeten.
Teveel genodigden geeft je te weinig tijd voor iedereen, te weinig genodigden maakt dat kostbare tijd
voorbijgaat. We hebben voor onze familiedag altijd een locatie in de nabijheid van goed openbaar
vervoer. Bij aankomst is er eerste thee en cake, het gesprek volgt meestal kort daarna. Aantekeningen
worden gemaakt en de foto’s geschoten, brieven en pakketjes uitgewisseld. Er is altijd een cameraman
aanwezig, Sanjeewa die belangrijke momenten op dvd zet. We hebben hem ooit een goede foto‐ en
filmcamera gegeven en hij is nu een eigen bedrijfje begonnen. Hij laat zich inhuren bij bruiloften en
partijen, kortom, hij heeft een baan. Tijdens de familiedag worden vaak kleertjes gegeven aan kleine
kinderen, (gemaakt door een aardige mevrouw in Hengevelde).
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Men krijgt een maaltijd en veelal is er de gelegenheid dat een huisarts en tandarts geraadpleegd kan
worden. Dan gaat men weer, (al dan niet met medicatie of een verwijzing voor een medisch specialist),
naar huis terug. Het is zomaar een greep uit de activiteiten, het zijn zware maar uiterst zinvolle dagen die
ik voor een goud zou willen missen. Vierentwintig uur onderweg naar huis kan heel ver lijken, maar als de
weg die je gaat je brengt bij vrienden, dan klaag je niet over de afstand, maar dan ga je met plezier op
weg.
Theo L.M.M. van der Sman.

Drinkwater, om ziek van te worden….……..
Father Ajith Perera (42 jaar) is bestuurslid van onze zusterorganisatie de NEDLA Friendship Foundation te
Mawanella. Father Ajith is priester van het bisdom Kurunegala in Sri Lanka. De bisschop heeft hem in
december verzocht of hij niet naar een parochie wilde gaan in de Noord West provincie, een parochie
waar geen enkele priester van het bisdom naartoe wilde. Father Ajith heeft de bisschop een positief
antwoord gegeven en vanaf mei van dit jaar was zijn overplaatsing van de stad Kurunegalla naar een
straatarm gebied, ongeveer 120 kilometers hoger in het land, een feit. Hij werd daarmee pastoor van de
kleinste parochie van het eiland, een parochie van 15 gezinnen, verspreid over een gebied zo groot als
Twente. Verder wonen in dit grote gebied 350 gezinnen, voornamelijk met een boeddhistische
achtergrond. Ajith trof veel mensen aan met dezelfde ziekteverschijnselen, tanden die langzaam zwart
worden, gevoelloze handen en voeten en ernstige nierproblemen. Elders in het gebied had men al ontdekt
dat het drinkwater wel eens de boosdoener zou kunnen zijn. In één nederzetting heeft men een
filterinstallatie, waarmee de gezondheidsproblemen langzaam verdwenen. De monsters die hij bij zijn
recentelijke bezoek aan ons land had meegenomen, zijn in de maand september 2012 onderzocht door
een laboratorium van de Universiteit van Wageningen. De uitkomst was haast voorspelbaar, er zitten
zulke zware metalen in het water dat iedereen daar op den duur ziek van wordt, misschien zelfs blijvend.
Het zegt mij voor de zoveelste keer dat wij aan de rijke en kansrijke kant van de wereld leven. Wij zijn
gewend overal alles uit de kraan te kunnen drinken, wij hoeven ons geen vragen over de kwaliteit te
stellen. Wij spoelen onze toiletten door met een waterkwaliteit van Spa Rood en met minder kunnen we
niet, hooguit meer. Als iedereen ter wereld het toiletpapier zou gebruiken zoals wij dat doen, dan stond er
geen boom meer op de aarde. Het papiergebruik in ons land is ongeveer 160 per persoon per jaar en
neemt per jaar nog steeds met 2% toe. Het papiergebruik per persoon in Sri Lanka is een enkele kilo per
jaar. Maar nu terug naar het ongezonde water van het centraal gedeelte van Sri Lanka. Mede aan de hand
van de bedroevende uitslagen van de monsters, willen we gaan zien in hoeverre wij kunnen bijdragen aan
waterzuiveringsinstallaties waar hele dorpen van zouden genieten.
Theo L.M.M. van der Sman.
Collecte waterzuivering
In de Katholieke kerken in Haaksbergen, Buurse en Boekelo is in het weekend van 9 september jl. een
collecte gehouden, die ten goede zal komen aan het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie in de regio
Solepura. Bestuurslid en pastoor Marc Oortman ging voor in de vieringen en hij hield er zijn overweging
over deze grote nood op Sri Lanka. Het grondwater daar is in ernstige mate vervuild met toxische stoffen.
Veel bewoners van Solepura hebben ernstige gezondheidsschade opgelopen, door het drinken van dit
water uit de beschikbare bronnen en waterputten. Via de kerken in Haaksbergen, Buurse en Boekelo zijn
de eerste schenkingen binnen gekomen om een waterzuiveringsinstallatie te kunnen realiseren.
Uitgebreide informatie over dit zo gewenste project kunt u lezen op www.stichtinghas.nl
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Van de contactpersoon adopties
Voor mij een start als nieuwe medewerker in het bestuur,
een start met het adoptiewerk.
119 gezinnen, kinderen die financiëel geholpen worden
door mensen in Nederland. Het is een getal: 119
Wat er achter schuil gaat, is een wereld op zich.
Wat doe ik zoal?
Het onderhouden van de gegevens om ervoor te zorgen dat die
up to date zijn en blijven. Contact onderhouden met de sponsoren
en terugkoppelen van gegevens naar hen.
Ik mailde voor het eerst met de leden van Nedla, het bestuur in
Sri Lanka. Spannend zo'n eerste mail die dan terugkomt met een antwoord op de gevraagde informatie.
Samen met voorzitter Theo van der Sman regelen we de namenlijst voor de komende adoptiedagen in
januari 2013, als er weer een reisgezelschap vertrekt naar dit verre, maar voor onze voorzitter (zoals u
kon lezen) zo nabije land.
Met penningmeester Norbert Molenkamp heb ik overleg over de uit te keren bedragen voor een
komende maand. Het alleen al zien van de dossiers met de foto's van de kinderen en gezinnen,
laten je al in de stemming komen van het land en het gemoed daar; mensen die wachten op hun beurt
tijdens een adoptiedag, die een verre reis afleggen om de Nederlandse bestuursleden en hun reisgenoten
te spreken.
Bijzondere situaties, van zó'n ernst dat die de verbeelding vaak te boven gaat.
Tantes en oma's die kinderen in hun gezin opnemen, omdat vader en moeder overleden zijn óf omdat
vader het gezin verlaten heeft uit schaamte of om andere redenen.
Studenten die dankzij de financiële steun het verschil kunnen gaan maken voor hun opa, oma, vader of
moeder, broer of zus omdat zij na de studie geld kunnen gaan verdienen en de zorg op zich gaan nemen.
Wat mooi, dat u sponsor bent, dat u hulp voor de mensen op Sri Lanka mogelijk maakt!
Ed van Leuteren
Ervaringen van een sponsor – Oktober 2012:
In januari 2007 bezochten wij met ons gezin Sri Lanka, samen met enkele vertegenwoordigers van de
Stichting HAS. Aanleiding hiertoe was onze interesse in het goede werk van de stichting en heel concreet,
het leggen van de eerste steen voor een huisje. Tijdens een bedrijfsactiviteit van onze zaak was er geld
ingezameld voor Stichting HAS en voor dat geld kon een gezin onder dak worden geholpen.
Eenmaal in Sri Lanka zagen we met eigen ogen de noodzaak in van de hulp die geboden wordt door
Stichting HAS. Daarbij werd ons ook op een zekere dag van het bezoek aan Sri Lanka een meisje
voorgesteld dat graag wilde studeren, maar hiervoor geen geld had. We besloten haar te ondersteunen
ten behoeve van haar studie. Sinds die tijd hebben we regelmatig email contact met haar gehad en ook
per post vele leuke brieven mogen ontvangen. Vorig jaar hebben we haar en haar jongere zusje, tijdens
een tweede reis naar Sri Lanka, weer ontmoet. Het ging haar erg goed en haar studie was bijna afgerond.
Afgelopen week ontvingen we van haar een bericht dat ze haar opleiding volledig afgerond heeft en dat ze
binnenkort gaat trouwen. We werden van harte uitgenodigd voor de bruiloft, maar kunnen helaas niet
naar Sri Lanka gaan op de korte termijn. Voor ons wel een bevestiging dat ze goed terecht is gekomen en
hopelijk een mooie toekomst tegemoet gaat!
Groeten, Thijs en familie Rupert
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Boekenmarkt Borne om studente te laten studeren
De boekenmarkt op 25 augustus jl. in Borne was een succes.
Er vielen druppels en het regende even heel hard 's morgens om 7.30 uur, het moment van de
standopbouw. Duizenden boeken lagen te wachten op verwisseling van eigenaar.Er waren goede boeken
ingeleverd, zelfs boeken die zes weken daarvoor nog in de boekhandel lagen en wellicht nu nog. Veel
gevers, zeker zo'n 60‐70 mensen hadden in de laatste twee maanden boeken gebracht.
Er was een bijzonder aantrekkelijke dubbele stand, want gezien het aantal boekenwas dat hard nodig.
Daardoor kon het aanbod beter worden getoond. In totaal waren zeven mensen wrerkzaam achter de
stands, vaak op hetzelfde moment. Dat gaf een fraaie dynamiek, waardoor de mensen ook aangaven, het
zo gezellig te vinden. Dankzij de hulp van een plaatselijke middenstander konden de de boeken
gepresenteerd worden in passende kratten, waardoor de ruggen
van de boeken goed zichtbaar waren.
Het bedrag samen met de voorverkoop via een koper uit Leiden, die meer dan 200 oude boeken in één
keer kocht, is een prachtig bedrag opgehaald voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Dit geld wordt gebruikt
om jonge mensen te laten studeren. Inmiddels is KapurugeThaksila aan haar opleiding begonnen. Een
uitgebreid verslag met foto’s kunt u lezen op www.stichtinghas.nl
Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze rubriek zijn de verjaardagen van de geadopteerden die in november, december, januari en februari
jarig zijn, beschikbaar gesteld aan de sponsoren.
Actie voor werving van sponsoren
Helaas hebben door privé omstandigheden zeven kinderen uit Sri Lanka hun sponsor uit Nederland
verloren. Er wordt in Borne en omstreken actie gevoerd om nieuwe sponsors te werven voor deze kinderen
om de zorg voor hen te kunnen voortzetten.De groep probeert geld te genereren om in ieder geval tijdelijk
de ondersteuning te laten door gaan, maar het belangrijkste doel is mensen enthousiast te maken om ook
sponsor te worden. U helpt al mee, maar mocht u graag in het bezit komen van een vogelhuisje of op zoek
zijn naar een cadeautje voor natuurliefhebbers, dan staan de vogelhuisjes ook voor u klaar.
Red de vogels..., help een kind!
De komende tijd voeren vrijwilligers een actie voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Honderdtwintig
kinderen en studenten op Sri Lanka worden financiëel ondersteund om een beter leven op te kunnen
bouwen of te kunnen studeren. Voor zeven jonge kinderen en hun gezinnen is door allerlei privé‐
omstandigheden geen sponsor meer beschikbaar. De groep gaat er alles aan doen om zeven sponsors te
werven, mensen in Borne of omgeving die het verschil willen maken voor de zeer arme gezinnen, door €
25,‐ per maand te doneren. Het is heel goed mogelijk om met de gezinnen te schrijven. Via de Stichting
Hulp aan Sri Lanka is een tolk beschikbaar, die brieven kan vertalen vanuit het Engels of het Singalees naar
het Nederlands en andersom.
Om de hopelijk korte tijd waarin sponsors gevonden moeten worden te overbruggen en de zorg voor de
gezinnen voort te kunnen zetten, start in Borne de actie ‘Red de vogels..., help een kind!
Het idee onstond op een verjaardag, waar een vogelhuisje werd geschonken. Door een schenking van
Bouwbedrijf Exterkate BV. in Borne werd het mogelijk om vogelhuisjes te verkopen voor dit goede doel. In
de werkplaats werd een grote hoeveelheid vogelhuisjes gebouwd, die klaar staan om in Borne de vogels
van de hongerdood te redden in de wintermaanden die komen. Bouwbedrijf Exterkate BV. bleek ook groot
in klein bouwen.

4

In de vogelhuisjes kan los vogelvoer of een pot pindakaas worden gedaan. De pindakaas kan ook gemengd
worden met los vogelvoer. De vogelhuisjes kosten € 5.‐ en het complete bedrag wordt als gift beschikbaar
gesteld aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Het geld komt in een overbruggingsfonds om de gezinnen,
zolang er nog geen sponsor is gevonden, verder te kunnen helpen.

De groep zal ook met een stand in het dorp aanwezig zijn bij de festiviteiten voor de Kerstdagen op 15 en
23 december in Borne, en op 16 december in Zenderen, om vogelhuisjes en vogelvoer te verkopen voor
dit goede doel.
Wilt u een vogelhuisje schenken met een verjaardag, of wilt u Sinterklaas helpen voor 5 december, dan
kunt u nu al één of meerdere vogelhuisje(s) kopen. U kunt ze bekijken en kopen bij de familie van
Leuteren in Borne. Belt u even, dan staat u niet voor een dichte deur.
Het telefoonnummer is: 074‐2673007
U kunt ook een e‐mail sturen wanneer u langs wilt komen.
Het adres is: familievanleuteren@kpnmail.nl
Oproep
Het hele jaar door worden in Borne goede tweedehands boeken, cd’s en dvd’s ingezameld. Deze worden
op de jaarlijkse boekenmarkt in Borne verkocht, maar ook via internet door het jaar heen. Heeft u goede
boeken, cd’s of dvd’s die u niet meer leest, beluistert of bekijkt, dan kunt u deze schenken. De netto
opbrengst komt ten goede aan het werk van de stichting.
U kunt contact opnemen met de familie van Leuteren in Borne om uw schenking in te leveren.
Hartelijk dank!
Familie van Leuteren, tel: 074‐2673007
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