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Van de voorzitter.... Bezoek aan Sri Lanka, januari 2013
Beste vrienden van de Stichting Hulp aan Sri Lanka,
Langs deze weg informeer ik u over het recentelijke werkbezoek aan Sri Lanka van 3 tot en met 18
januari. Voor de veertiende keer reisde ik naar Sri Lanka, dit maal waren wij in totaal met zes
personen.
De entree bij het vliegveld is inmiddels aangepast aan de tijdsgeest, de overheid maakt eigenlijk aan
de buitenlanders hiermee de drempel van de toegang tot hun land zichtbaar, dat het de gasten aan
niets zal ontbreken. De toeristen moeten weten, dat dit land niet onder doet voor andere luchthavens
en landen, dat alle luxe aanwezig is. De tot voor kort slechte economie lijkt ook een doorstart te
maken, verleden jaar nog één miljoen toeristen, over 2013 worden er anderhalf miljoen verwacht. De
luchthaven van Colombo kan zo’n hoeveelheid nauwelijks aan, maar eind mei wordt in het zuiden een
tweede internationale luchthaven nabij Hambantota geopend. Maar schijn bedriegt, de rijkdom komt
maar een bepaalde groep ten goede. De kosten voor het dagelijkse levensonderhoud zijn inmiddels zo
hoog gestegen, dat de armen alleen maar armer worden en ondervoeding zichtbaar toeneemt. Na een
enkele dag acclimatiseren en wennen aan de continue slagregens hadden wij op 5 januari een eerste
dag, dat wij een groep van de door ons financieel ondersteunden, ontmoeten. Deze ontmoeting vond
plaats in een restaurant te Mawanella, waarvan één van onze Srilankaanse bestuursleden eigenaar is.
Er waren velen op de schriftelijke uitnodiging afgekomen, een aantal hadden zich afgemeld vanwege
het slechte weer en alle ondergelopen wegen, een klein aantal had niets van zich laten horen. De dag
later waren wij in Kurunegala, een stad ongeveer 50 kilometer van Kandy, ook hier vond een
‘familiedag’ van onze stichting plaats. De bijeenkomst van 6 januari vond plaats in Janasetha, een
gemeenschapscentrum. De genodigden kregen eerst thee met een stuk cake, daarna hebben zij
gewacht op het gesprek. Er waren heel wat vragen uit Nederland meegenomen en aantekeningen van
vorige ontmoetingen. Vragen zoals: Hoe gaat het? Kun je je redden en is verdere ondersteuning nog
noodzakelijk? Er werden foto’s gemaakt en iedere meegereisde gast had wel een taak. Na afloop
kreeg men een warme maaltijd en ging men weer naar huis terug. De locaties zijn zo gekozen, dat men
heel goed met het openbaar vervoer kan komen. Het openbaar vervoer is vreemd genoeg op Sri Lanka
(op alle dagen – bij dag en nacht) niet eens zo slecht geregeld, alhoewel sommige buschauffeurs als
gekken rijden. Tijdens de familiedagen waren Srilankaanse huisartsen betrokken en in ons gezelschap
was Wim Fransen, een gepensioneerde huisarts uit Haaksbergen. Samen met de Srilankaanse artsen
bekeek hij een aantal kinderen en ouderen, die op dit gratis onderzoek en hulp van een arts een
beroep deden.
In Kurunegala werd een eerste steen gelegd voor een nieuw te bouwen weeshuis voor meisjes.
Gelukkig knapte toen het weer op. Het oude weeshuis zal worden afgebroken, het is een bijzonder
donker onderkomen, het hout is aangetast door termieten. De opening verwacht ik volgend jaar, er is
een sponsor gevonden die het gehele project in termijnen zal bekostigen.
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De eerste steen gelegd door
Voorzitter Theo van der Sman

De kinderen die nu in het oude huis wonen

Een aantal delen van het bejaardenhuis te Kandy zijn inmiddels gesloopt en vernieuwd, het hospice is
inmiddels in gebruik genomen. In dit ouderencentrum zijn wij bezig de keuken te vernieuwen en de
eetzaal te vergroten, waarschijnlijk is dit klaar in de zomer van dit jaar. Persoonlijk heb ik tussendoor
nog een aantal financieel ondersteunden, thuis bezocht. De verhalen van allen zijn zorgvuldig
opgetekend en foto’s zo goed mogelijk gemaakt en pakketjes en brieven werden uitgewisseld.
Wij hebben een bezoek gebracht aan een weeshuis voor jongens in Kandy. Ik ben vreselijk
geschrokken van de situatie aldaar. Een reus van een boom was recentelijk tijdens het noodweer op
het weeshuis gevallen en heeft de toiletten en douches vernield. Er wonen zo’n dertig jongens in de
leeftijd van 8 tot 17 jaar, de sfeer was heel vriendelijk en gastvrij. De aanwezige pastor deed natuurlijk
zijn uiterste best om hulp te krijgen, omdat hij al nauwelijks in staat is de jongeren voldoende eten te
geven en een fatsoenlijke plek om te slapen te bieden. Ik heb in ieder geval het verhaal van één van de
jongste kinderen meegenomen, zodat er in ieder geval een definitief contact ontstaat. Je kunt van
alles willen maar er moet ook geld voor zijn!

De boom vernietigde het dak van de douches.
De jongens wassen zich nu buiten.

Bijna een half jaar geleden werd één van onze NEDLA bestuursleden Father Ajith overgeplaatst naar
een gebied, waar de armoede een absoluut dieptepunt heeft bereikt. Het gaat om Solepura een
gebied ongeveer 130 kilometer boven Kandy. U moet zich voorstellen, een gebied iets kleiner als
Twente, er wonen verhoudingsgewijs weinig mensen. De bevolking bestaat bijna geheel uit
Boeddhisten, er zijn slechts 16 katholieke gezinnen.
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Alleen Father Ajith wilde naar dit gebied, geen enkele pastor zag een benoeming hier zitten. Mensen
van verschillende religies en etnische afkomst leven in harmonie samen.
Er is echter een probleem dat allen raakt, het drinkwater is (naar alle waarschijnlijkheid) door
langdurig gebruik van bestrijdingsmiddelen en overbemesting ernstig vervuild geraakt. Ik heb daar
mensen gezien van vijftig, die er als zeventig jarigen uitzien. Er zijn veel mensen met nierproblemen,
pijnlijke botten, tanden en kiezen die uitvallen en mensen die slecht zien. Een slokje drinkwater van
een pomp in het noorden van dit gebied, proefde ik na uren nog in mijn mond. De tragedie vond ik
ook de kinderen, die bruine tanden hebben of tanden met vreemde bruine vlekken en stippen. Je
voelt al aan, dat dit blijvend is en een voorteken van een slechte gezondheid en een aantasting voor
het leven. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en kijk je ook met andere ogen naar al die kinderen
met hun bruine tanden, ook al kijken ze je nog zo lachend en stralend aan. Er werd door deze Father
met behulp van onze stichting een grote zuiveringsinstallatie gebouwd. Deze installatie biedt
honderden liters schoon en verantwoord drinkwater per dag.

De bevolking van Solepura bij het gebouw
waarin het water gezuiverd wordt.

Klaar staan met een jerrycan in de hand. Voor
deze mensen is schoon drinkwater bereikbaar.

Het zal u duidelijk zijn dat deze installatie de vraag niet aan kan en dat er behoefte is aan transport
van dit verantwoorde water. Er zou nog minstens zo’n installatie bij moeten komen, prijs 16 duizend
euro. De watermonsters van het vervuilde water zijn door ons meegenomen en zullen binnenkort
wetenschappelijk in ons land worden onderzocht. Natuurlijk hoor ik u denken waarom de overheid
niets doet aan zo’n kwestie. Het is al jaren bekend en het is al eens eerder onder de aandacht van de
overheid gebracht, maar ondertussen zijn er wel beloften, de praktijk leert dat er ondertussen jaren
voorbij gaan en er niets gebeurt. Via internet heb ik gevonden wat de oorzaak zou kunnen zijn, welke
stof in drinkwater deze verschijnselen kan geven. Laten we het onderzoek maar afwachten, maar ik zie
het donker in voor hen die aangetast zijn.

Melkpoeder uitdelen aan de kinderen
Met schoon drinkwater erbij
drinken ze elke dag verse melk.

De pakken melkpoeder
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Verder heeft Father Ajith nu een uitgiftepunt voor melkpoeder, de armen kunnen daar terecht om
met grote regelmaat een pak melkpoeder per kind op te halen. Dit is het werk waar Ed en Ria van
Leuteren / Borne met verschillende activiteiten zich enorm voor ingespannen hebben. De verkoop van
vogelhuisjes onlangs in Borne kwam ten goede aan de adoptie van enkele kinderen die geen sponsor
meer hadden. Heel veel dank aan hen die de vogelhuisjes maakten en materiaal ter beschikking
hebben gesteld. Er werden 500 vogelhuisjes in korte tijd verkocht.
Daarnaast werd de schoolband aan ons gepresenteerd, met geld vanuit Nederland werden door
ouders uniformen gemaakt en kleine muziekinstrumenten aangeschaft. Trots liepen de kinderen voor
ons uit naar ons waterproject, dan gaat er toch heel wat door je heen. Maar middels dit artikel laat ik
u daar graag in delen.

Hartelijke groet, Theo van der Sman.
Nieuws van het bestuur van NEDLA Friendship Foundation te Mawanella Sri Lanka
(Dit artikel is vertaald uit het Engels.)
Nedla Friendship Foundations begon zijn humanitaire hulpverlening ruim dertig jaar geleden. Op 23
maart 2000 werd de stichting geregistreerd als een naamloze vennootschap onder de wet voor
bedrijfsnamen van de Democratische Socialistische Republiek van Sri Lanka. Sindsdien kreeg het de
naam NEDLA Friendship Foundation. Onze jaarlijkse inkomsten en uitgaven moeten in de vorm van de
gecontroleerde rekeningen worden toegezonden aan de regering voor nader onderzoek. Het kantoor
van de Stichting NEDLA ligt op nr. 714, Utuwankanda, Mawanella, Sri Lanka.
De eerste of de pionier ambtsdragers van deze stichting waren:
De voorzitter
‐ de heer Tamme Smit (Nederland)
Vice‐voorzitter
‐ Mr Piyal Weerasinghe
Secretaris
‐ Mr G.E.M.Karunarathne
Penningmeester
‐ De heer M.H.M Bahar
Raad van Bestuur
‐ Mevr. J.A.Bakker Smit (Nederland)
‐ De heer J.M.D.M. Lucian Prasad
Juridisch adviseur
‐ Mr Sunil Abeyrathne
In het jaar 2005, zijn hoogleraar R.L. Wijeyeweera van de Faculteit der Tandheelkunde, Universiteit
van Peradeniya en mevrouw UthpalaWeerasinghe, stafofficier van de Hatton Nationale Bank,
toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Stichting op uitnodiging van de bestaande raad van
bestuur. Toenmalig penningmeester, de heer Bahar verliet het land voor een persoonlijke opdracht.
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Aansluitend werd Ms.Uthpala Weerasinghe benoemd tot lid in de functie van penningmeester in 2006
en de heer Galagama Samarasekera werd aangesteld als de nieuwe juridisch adviseur. Vervolgens trad
de heer T.Smit terug als voorzitter wegens gezondheidsredenen in 2004. Z.E.H. Pastoor van der Sman
uit Nederland werd benoemd tot voorzitter van de stichting. Daarnaast zijn Z.E.H. Pastoor
M.J.A.Oortman en de heer Hans Stege beiden uit Nederland aangesteld om de directie van de NEDLA
Foundation te versterken. In 2007, werd professor RLWijeyeweera, toenmalig decaan van de Faculteit
der tandheelkunde van de Universiteit van Peradeniya en bestuurslid van de Stichting NEDLA unaniem
voorgedragen, voor het vice‐voorzitterschap. De heer Piyal Weerasinghe trad af wegens zijn drukke
zakelijke verplichtingen. Meneer Piyal bleef bestuurslid. Vijf jaar later werd de vice‐voorzitterschap
overgenomen door de heer Lucien Jayamaha na een beslissing van de raad van bestuur, om het vice‐
voorzitterschap om de vijf jaar te laten rouleren. Tegelijkertijd werd Pastoor Fr. Ajith van het Bisdom
Kurunegala werd uitgenodigd om adviseur te worden van de Stichting.
Al met al heeft het huidige bestuur een aantal humanitaire projecten uitgevoerd, vanaf het jaar 2000
tot 2007 met de fondsen, die naar de NEDLA Friendship Foundation in Sri Lanka werden overgemaakt
door Stichting Hulp aan Sri Lanka in Nederland. Dit werd gecoördineerd door de heer Tamme Smit
persoonlijk. Een aantal van de activiteiten die werden uitgevoerd, worden hieronder weergegeven ter
informatie aan alle betrokkenen.
We hebben tot nu toe negentien huizen voor ouderen gebouwd in het hele land. We hebben ook
ongeveer twaalfhonderd huizen gebouwd voor de armen, de behoeftigen en de onderdrukten. Het
bouwen van een huis en wonen in een huis van hun zelf, was alleen maar een droom voor hen!
Daarnaast hebben we een aantal renovaties uitgevoerd van huizen, die in elkaar dreigden te zakken
als gevolg van slechte constructie, overstromingen, zware regenval, aardverschuivingen enz. We
hebben ook zes schoolgebouwen in afgelegen gebieden van Sri Lanka gebouwd. Op deze locaties
waren geen juiste of geschikte gebouwen voor de arme kinderen om te wonen en te leren in een
rustige omgeving. Daarnaast hebben we zes scholen gebouwd om de jeugd op te leiden in de richting
van betere kansen op werk. Het is ook opmerkelijk om te vermelden, dat er ook zes kindertehuizen en
drie scholen voor kleuters (Pre‐school) werden gebouwd tijdens deze periode.
Verder zijn we ook betrokken geweest bij het verstrekken van apparatuur voor de gezondheidszorg
aan ziekenhuizen. Er werden ook leermiddelen en keukengerei voor basisscholen en middelbare
scholen geschonken. NEDLA Friendship Foundation verstrekte ook Rs. 1 miljoen aan de afdeling
Nefrologie (Nierziekten) van het Ziekenhuis in Kandy, om de nodige apparatuur aan te schaffen voor
de behandeling van patiënten, die lijden aan nierziekten. Er is ook een bedrag van Rs. 450.000 / ‐ aan
het ziekenhuis in Badulla geschonken aan de afdeling oogheelkunde. Hiermee worden mensen met
oogproblemen geholpen.We hebben ook Rs. 2 miljoen geschonken voor de bouw van het ‘Janasetha
Building’ in Kurunegala. Dat is een centrum verbonden aan het Bisdom Kurunegala, waar armen en
behoeftigen hulp krijgen op veel verschillende manieren.
Naast de genoemde projecten die we hebben verzorgd, is ook een groot aantal kinderen geholpen om
onderwijs te kunnen volgen en kregen ze schooltassen, kleding en studiebeurzen. We helpen diverse
mensen als ze door ziekte zijn getroffen, met het verstrekken van financiele ondersteuning om de
kosten van hun operaties, medicijnen, het verstrekken van brillen, enz. te kunnen betalen.
We hebben altijd voorrang gegeven aan kinderen en hun problemen, waarbij we ook hun arme ouders
helpen om de kosten van hun dagelijks leven te kunnen dragen.
We hebben oorlogsslachtoffers geholpen, die letsel opliepen, door kleding en onderdak en medische
hulp aan de ontheemden te verstrekken, ongeacht achtergrond van de mensen zelf.
In 2007 zijn we begonnen met een groot project, de bouw van twee volwaardige gebouwen voor
ouderen. De vervallen gebouwen, de Elders Homes in Mahaiyawa, Kandy werden afgebroken. Deze
ouderencentra zijn nu de belangrijkste ouderenhuizen in de Centrale Provincie van Sri Lanka.
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Er wonen nu 120 oudere mannen en vrouwen, die niemand hebben die voor hen kon zorgen. De
huizen zijn goed toegerust, dankzij sponsoren uit Nederland. Daarna bouwden we een 'hospice' voor
de terminaal zieke ouderen. Dit gebouw werd gebouwd, ter nagedachtenis van mevr. Margaretha
Johanna Anna van der Sman ‐ Pietersma, de geliefde moeder van pastoor van der Sman. De kosten om
dit hospice te kunnen bouwen werden betaald met het geld, wat pastoor van der Sman kreeg, toen hij
zijn Zilveren Priester jubileum vierde in Borne en omgeving. De NEDLA Stichting in Sri Lanka besloot
om dit gebouw op te dragen aan zijn overleden moeder en het de naam 'Margaretha Hospice' te
geven.
Tijdens de bouw van de twee Ouderenhuizen in Mahaiyawa, zijn we ook gestart met een project, om
een kindertehuis te bouwen in Nawalapitiya, waar dakloze, ouderloze en berooide kinderen worden
opgevangen, door de katholieke zusters uit de Congregatie van De Goede Herder. Dit huis werd
gebouwd door de persoonlijke fondsen, verkregen door Wim en Hans Oude Wolbers uit Borne,
Nederland. Bovendien hebben we twee kindertehuizen gebouwd met inbegrip van een huis voor
jongens in Mawathagama, Kurunegala. We hebben een aantal huizen voor de daklozen gebouwd met
inbegrip van twee NEDLA Huisvestings dorpen, een in Mawanella en de andere in Katupotha, in het
District Kurunegala.
Naast al deze opmerkelijk grote projecten van onze stichting is het programma voor financiële
bijstand uitgebreid naar schoolgaande kinderen en studenten om hun aspiraties te vervullen in het
onderwijs. Op dit moment hebben we rond de honderd twintig kinderen en studenten die vanuit
Nederland ondersteund worden met Rs. 4000 per maand. Dit geld wordt gebruikt om de kinderen en
hun familie te ondersteunen en hen te helpen in de kosten voor levensonderhoud of voor een
opleiding. We hebben de naam ‘Adopties’ waar een pleegouder / vrijwilliger uit Nederland zich bereid
stelt, om deze arme kinderen/talentvolle jongeren te helpen. Ze krijgen elke maand financiële steun
totdat ze klaar zijn met hun opleiding. Dat geeft hun de kans op een beter leven voor hen en hun
families.
We maken ook van deze gelegenheid gebruik om in dankbaarheid en met verdriet onze stichter en
oprichter, eerste voorzitter van de NEDLA Stichting, de heer Tamme Smit te gedenken. Hij is overleden
na een ernstige ziekte op 3 maart 2010. Wij bidden in onze gebeden voor zijn zielerust en moge hij
rusten in vrede. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken, om zijn vrouw Mevr.Bakker ‐
Smit te bedanken voor haar prachtige en onvermoeibare ondersteuning, bij de uitoefening van onze
humanitaire diensten aan de armen. Bovendien spreken we onze oprechte waardering en
dankbaarheid uit aan Pastoor van der Sman, onze voorzitter voor zijn ongelooflijke inzet, toewijding
en inzet om de armen te willen helpen in Sri Lanka. Hij is altijd bezig met het verkennen van de
mogelijkheden, voor het verkrijgen van sponsoring en financiële bijdragen van gulle gevers in
Nederland om de armen en de behoeftigen te dienen in Sri Lanka.
Moge God alle mensen zegenen, die betrokken zijn bij de hulp aan de
armen en behoeftigen in Sri Lanka. Aan het einde van de dag kunnen we
allemaal gelukkig zijn, dat we geprobeerd hebben om iemand te helpen en
dat we iets gedaan hebben, om voor een mens de nieuwe dag mooier te
laten zijn.
Prof. R.L. Wijeyeweera, bestuurslid van NEDLA Friendship Foundations
Mawanella, Sri Lanka
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Nieuws van de penningmeester
Geachte lezer,
Stichting Hulp aan Sri Lanka heeft het afgelopen jaar wederom veel geschonken geld aan de
allerarmsten op Sri Lanka kunnen besteden. In totaal is er voor maar liefst 20.936.395 rupees aan
projecten besteed. De wisselkoers van de Sri Lankaanse rupee varieert gedurende het hele jaar maar
dit enorme getal komt neer op ruim € 125.000! Het geld is besteed aan vele uiteenlopende zaken.
Het hospice in Kandy is opgeleverd, waarvoor veel geld ingezameld was rondom het Zilveren
Priesterjubileum van Theo van der Sman in Borne. Het jongensweeshuis in Mawathagama is geopend
door de groep ondernemers uit de regio Borne, die dit project zelf volledig gefinancierd heeft. Onlangs
heeft onze voorzitter Theo van der Sman een waterzuiveringsinstallatie geopend, waardoor veel
mensen in Solepura, een afgelegen gebied op Sri Lanka, toegang krijgen tot schoon drinkwater.
Hiervoor is het afgelopen jaar veel geld is bijeengebracht door met name de katholieke
geloofsgemeenschap rondom Haaksbergen en Sinterklaas die bezoekjes aflegde in Haaksbergen en
Beckum. Het afronden van deze drie projecten samen besloeg ruim de helft van het genoemde
bedrag.
Daarnaast is gestart met de bouw van 7 huisjes voor armlastige gezinnen die voorheen in krotten
woonden. Een huisje kost tegenwoordig € 5000,‐ en biedt mensen onderdak voor de rest van hun
leven. Tevens hebben we tal van verzoeken om een kleine bijdrage van enkele tientallen Euro’s in te
kunnen willigen voor de aanschaf van medicijnen, een paar krukken of een rolstoel. Ook voor een
relatief klein bedrag is onze stichting dankzij u als sponsor in staat, om het leven voor een Sri Lankaan
een positieve impuls te geven. Vele kleine bedragen kunnen samen tot grote gevolgen leiden.
In 2012 is via de stichtingskas 7.757.400 rupees sponsorgeld uitgegeven aan de adopties uit het
financiële adoptieprogramma. Dit komt neer op in totaal bijna € 47.000 verdeeld over 120 adopties.
Ook dit is een overweldigend bedrag, dat veel families de hard benodigde steun gaf of studenten het
laatste zetje om een studie op te kunnen pakken zonder zich financiële zorgen te hoeven maken voor
zichzelf of de familie.
U begrijpt dat er in de stichting voor Nederlandse begrippen veel geld om gaat. Als we dat vertalen
naar de situatie in Sri Lanka, waar we met hetzelfde geld nog meer kunnen realiseren dan bij ons , dan
zult u ook begrijpen welke grote impact u als sponsor op het leven van vele Sri Lankanen heeft. Wij
realiseren ons, dat wij zonder sponsoren geen hulp kunnen bieden en daarom zijn we iedereen die zijn
bijdrage via onze stichting levert enorm erkentelijk.
Er liggen voor 2013 weer mooie projecten in het verschiet voor het verlenen van hulp aan de
allerarmsten. Mogen we wederom op u rekenen?
Met vriendelijke groet,
Norbert Molenkamp ‐ Penningmeester Stichting Hulp aan Sri Lanka
Contacten
Sinds ik betrokken ben bij de werkzaamheden voor Sri Lanka, is het aantal kennissen dat ik heb
gegroeid, niet alleen hier in Nederland, maar ook in Sri Lanka. Hier in Nederland heb ik contact
gekregen met sponsoren, met mensen die zich op welke manier dan ook inzetten voor het werk van
onze stichting. In Sri Lanka heb je contact gekregen met mensen die op alle mogelijke manier het werk
van de stichting kennen. En je merkt dat die contacten oprecht zijn. Ze komen niet alleen voort uit het
enkele feit dat je in een stichting zit die het land en de mensen daar een warm hart toedragen. Ze
komen ook voort uit oprechte belangstelling en betrokkenheid voor ons.
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Het is al weer een tijd geleden, maar afgelopen zomer heb ik tot twee keer toe, bisschoppen uit Sri
Lanka ontvangen op de pastorie van Groessen. Eerst de bisschop van Badulla, Mgr. Winston Fernando.
Een bescheiden man die er aan hechtte, om een omweg te maken toen hij vanuit Rome weer naar Sri
Lanka terug zou reizen. De andere was de bisschop van Kurunegala, Mgr. Anthony Pereira. In dat
bisdom lopen vele van de projecten van onze stichting. Twee mannen die zich in willen zetten voor de
medemensen van hun land en die daar ook hartstochtelijke pleitbezorgers voor zijn. Voor hen gaat het
om het welzijn van hun landgenoten, zonder aanzien des persoon, zonder dat gekeken wordt naar hun
religieuze achtergrond.

Deze contacten verrijken het leven en dat is een gegeven om dankbaar
voor te zijn.
Marc Oortman, pr. en bestuurslid

Hockeyclub voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka, 18 november 2012
Het Dames 1 ‐ team van Hockeyclub Prinses Wilhelmina in Enschede is opnieuw in kleding gestoken.
Via sponsoring konden mensen een tekst op de vesten laten zetten. Een sponsor liet de tekst plaatsen:
Help Sri Lanka: www.stichtinghas.nl.
Deze tekst zal het eerste team van de Dames het hele seizoen dragen om hiermee het werk van de
stichting bekendheid te geven.

Dames 1 ‐ team van Hockeyclub Prinses Wilhelmina
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Sinterklaas actief voor waterzuiveringsinstallatie
In heel Nederland ging Sinterklaas op bezoek en hij had weer een hele drukke tijd. Ook in de
gemeente Haaksbergen en Beckum ging Sinterklaas veel kinderen en gezinnen bezoeken.
Sinterklaas denkt niet alleen aan de kinderen hier, maar hij denkt ook aan de kinderen van ver weg, de
kinderen op Sri Lanka. In de gemeente Haaksbergen en Beckum ging Sinterkklaas menigmaal op pad
met zijn Pieten. Hij vroeg de mensen, om bij zijn bezoek aan de kinderen thuis een klein ‘cadeautje’
( € 30,‐ en meer mag natuurlijk ook ) aan hem terug te geven, om hiermee de kinderen op het eiland
ver weg, via de Stichting Hulp aan Sri Lanka te kunnen helpen. In Solepura in Sri Lanka drinken mensen
en kinderen vervuild water. Sinterklaas besloot om mee te werken om te zorgen dat de kinderen daar
veilig drinkwater krijgen en zo gezond kunnen opgroeien. Al het geld wat Sinterklaas kreeg tijdens zijn
bezoekjes heeft hij met zijn groep Pieten samen geschonken aan de Stichting Hulp aan Sri lanka. Dit
geld is gebruikt voor de eerste waterzuivering die op 12 januari 2013 in gebruik werd genomen. Een
prachtig gedichtje uit dankbaarheid aan Sinterklaas hangt nu bij deze waterzuivering (zie de foto
hieronder) , waar ouders voor hun gezinnen veilig drinkwater kunnen halen. Sinterklaas laat uit Spanje
weten, hier erg gelukkig mee te zijn. De Stichting Hulp aan Sri Lanka is Sinterklaas dankbaar voor de
inzet van hem en zijn Pieten in Haaksbergen en Beckum.
Wilt u de site van Sinterklaas bezoeken,
kijkt u dan eens op
www.hasintenpiet.nl
Sinterklaas schenkt 100 % van zijn ‘inkomsten’
aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka

Bron: www.hasintenpiet.nl
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12 Januari 2013: Opening van waterzuivering in Solepura
Gift van Stichting Kringloopbedrijf Borne
Op vrijdag 21 december was Stichting Hulp aan Sri Lanka uitgenodigd om bij een bijeenkomst
aanwezig te zijn, georganiseerd door Stichting Kringloopbedrijf Borne. Er waren ook vier andere
groepen: Stichting Noodopvang Asielzoekers, Stichting Kids, Stichting Microkredieten en Stichting Drie
Kearls. Normaal gesproken worden drie organisaties aan het einde van het kalenderjaar verblijd met
een gift voor hun werk. Dit jaar werd aan vijf organisaties een gift uitgereikt. Ed van Leuteren was
namens de Stichting Hulp aan Sri Lanka aanwezig om een cheque van € 1000,‐ in ontvangst te nemen.
Hij heeft de Stichting Kringloopbedrijf Borne namens het bestuur van harte bedankt voor de prachtige
gift. Het was een gemoedelijke en prettige bijeenkomst, waarbij ervaringen onderling werden
uitgewisseld over het werk wat de diverse organisaties doen.
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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.

In Nederland krijgen kinderen met hun
verjaardag cadeautjes. In Mawathagama werd
voor de kinderen in het Lourdes Girls Home het
mooiste cadeau gebracht..., de start van de bouw
van een nieuw huis voor deze kinderen. Ze krijgen
een veilig huis om in te wonen. Rabobank
Centraal Twente maakt de bouw mogelijk.De
eerste steen is gelegd op 6 januari 2013.

Inzameling in Wehl
De contactgroep Derde Wereld in Wehl wilde aandacht geven
aan een specifiek project in de Derde Wereld. Gevraagd werd
aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka om een toelichting te geven
op onze activiteiten. Op 4 november 2012 gaf Ed van Leuteren
een presentatie bij de Protestantse Gemeente. Er was gezorgd
voor een beamer met scherm, zodat er een film getoond kon
worden van de omstandigheden in het Lourdes Girls Home in
Mawathagama, Sri Lanka. Dit weeshuis voor meisjes mist de
nodige leermiddelen om de meisjes goed onderwijs te geven.
Uit de film bleek ook wel dat de kasten van het leslokaal
nagenoeg leeg waren. Onderwijs vindt plaats door veel te
zingen en zo kennis aan te leren. De zusters van de Congregatie
van de Heilige Familie hebben vaak alleen een bordkrijt ter
beschikking.
Op zondag 20 januari werd binnen dit project een
Eucharistieviering gehouden in de St. Martinuskerk in Wehl.
Ook hier mocht in de kerk een presentatie worden gehouden
over het werk van de stichting en specifiek hoe de kinderen
leven en onderwijs krijgen in het Lourdes Girls Home.
Daarnaast werden binnen dit project knuffels ingezameld, die
gemakkelijk meegenomen zouden kunnen worden in de koffers
van voorzitter en pastoor Theo van der Sman en de overige
leden van het reisgezelschap. Er werden veel mooie, zachte
knuffels aangeboden door de kinderen. De eerste knuffels
gingen al mee bij het werkbezoek in januari.
Naast de inzameling van de gelden en knuffels, was er
spontaan iemand die zich aanmeldde als sponsor voor een
jongeman, die in een medisch bijna uitzichtloze situatie
verkeert.
In beide kerken werd gecollecteerd en de opbrengst werd
geschonken om leermiddelen aan te kunnen schaffen voor
bovengenoemd meisjesweeshuis.

4 November 2012

20 Januari 2013
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Verstelwerk voor Sri Lanka

Kinderkleding uit Hengevelde

Een mevrouw doet met regelmaat
verstelwerk voor bewoners van
verzorgingshuis De Eeshof in
Tubbergen. Zij heeft de giften, die zij
hier voor van de bewoners ontving,
geschonken aan de Stichting Hulp
aan Sri Lanka. Het bestuur bedankt
haar van harte voor haar inzet.

Een mevrouw uit Hengevelde naait al vele jaren kinderkleding
van dunne stoffen. Deze kleding gaat mee in de koffers van
bestuursleden en hun eventuele gasten, als naar Sri Lanka
wordt gereisd.
De kinderkleding wordt op de familiedagen uitgereikt of
onderweg waar de nood hoog is, bij gezinnen die onderweg
worden gezien. Het bestuur is deze mevrouw die het hele jaar
door, jaar in jaar uit, kinderkleding naait voor de allerarmsten
zeer dankbaar. Ze doet er zoveel goed werk mee.

Wist u dat...
- Stichting Hulp aan Sri Lanka in 32 jaar tijd maar twee voorzitters had?
- Sri Lanka net zo groot is als België en Nederland samen?
- Sri Lanka een eiland is wat ten zuiden van India ligt?
- de Nederlanders er al lang geleden rond liepen en aan kwamen met koopvaardijschepen?
- het eiland toen Ceylon heette?
- Kinderen in Sri Lanka in een schooluniform naar school gaan?
- Sri Lanka een oorlog achter de rug heeft die dertig jaar duurde?
- de tsunami in 2004 zeer veel mensen het leven kostte en de schade nog op veel plekken is te
zien?
- mensen op Sri Lanka geen sociaal stelsel kennen zoals wij hier in Nederland?
- mensen die ziek worden of een bedrijfsongeval hebben gehad op Sri Lanka geen inkomen
meer hebben?
- dat veel gezinnen hierdoor zichzelf niet meer kunnen redden?
- De maximumsnelheid in het verkeer 60 kilometer per uur is?
Schoolsysteem op Sri Lanka
Op ongeveer drie en een half jarige leeftijd gaan de Srilankaanse kinderen naar school / pre school.
5 jarige leeftijd grade 1
6 jaar grade 2
7 jaar grade 3
8 jaar grade 4
9 jaar grade 5
10 jaar grade 6
11 jaar grade 7
12 jaar grade 8
13 jaar grade 9
14 jaar grade 10
15 jaar examen O level, dan daarna na twee jaar Advance level (indien geslaagd).
Advance level is 2 jaar. Als dit examen een gunstig verloop heeft dan kan de leerling naar de
Universiteit. Indien de studie niet goed verloopt, dan gaat men vaak losse trainingen en aanvullende
cursussen doen.
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Uitnodiging
(In januari zijn alle uitnodigingen aan de sponsoren en belangstellenden verzonden.)
Geachte sponsoren, dag allemaal,
Voor de eerste keer organiseert de Stichting Hulp aan Sri Lanka een informatie en ontmoetingsavond
voor alle sponsoren die een kind/gezin of student financieel ondersteunen via het adoptoeprogramma
van de stichting.
Op deze avond zal voorzitter van de stichting, dhr. Theo van der Sman een presentatie houden over de
familiedagen, die op 5 en 6 januari jongstleden gehouden zijn. Hij was daar zelf bij aanwezig. Hij zal
ook verslag doen van de ervaringen van deze reis.
Hierbij zal hij filmbeelden en foto’s laten zien en wellicht ziet u ook uw kind/student in de film voorbij
komen. Op deze avond wordt ook de Nieuwsbrief van januari 2013 uitgereikt aan mensen die geen
e‐mail kunnen ontvangen. (Met het uitreiken van de brief op deze avond worden aanmerkelijke
portokosten bespaard.)
U bent van harte welkom op:
Maandag 4 februari 2013. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Waar: Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne
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