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Van de voorzitter.... Bezoek aan Sri Lanka, januari 2013
Geachte lezer(s),
Werkbezoek Marc Oortman:
Eind juli vertrekt Marc Oortman voor een werkbezoek van bijna twee weken naar Sri Lanka, in zijn
gezelschap zullen ook enkele gasten zijn.
Het reisprogramma is inmiddels uitgezet, maar veranderingen zijn altijd op het moment nog mogelijk.
Er zijn weer enkele familiedagen voorzien, een bezoek aan father Ajith en de waterprojecten aldaar te
Solepura. Recentelijk gaven wij groen licht voor een nieuw te bouwen tweede
waterzuiveringsinstallatie. De bewoners uit de verre omtrek komen naar father Ajith om schoon
drinkwater te tappen, maar de installatie kan het werk al lang niet meer aan.
Ook zullen zij een bezoek brengen aan een jongensweeshuis te Kandy. Daar probeert men, zo goed en
zo kwaad mogelijk, in uiterst armoedige omstandigheden iets voor weeskinderen te betekenen.
In dit weeshuis hebben wij één jongen in onze stichting ondergebracht. Het gaat om een jongen die de
eerste jaren van zijn leven in een gevangenis bij zijn moeder heeft geleefd. De zusters van Moeder
Theresa hebben hem daar weggehaald en in het weeshuis te Kandy ondergebracht. Alhoewel het
duidelijk is dat het leven al heel wat geestelijke schade gegeven heeft, verbetert hij langzaam maar
zeker. Hij komt nu uit een isolement en maakt vrienden. Ik hoop dat wij in de toekomst iets voor dit
huis en de jonge bewoners kunnen betekenen.
Stichting OPA – Steenwijk:
Van de Stichting O.P.A. te Steenwijk (Stichting Oud Papier Aktie) werd een bedrag van twee duizend
euro ontvangen als bijdrage voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Ik beloofde als tegenprestatie
wel een dag mee te sjouwen om oud papier langs de weg op te halen, op 1 juni is het zover. Ik krijg
dan een fel geel hesje aan met de doelstelling op de rug genoteerd. Ik verheug mij nu al om een dag
met een stel mannen te sjouwen voor het goede doel. ‘Maar die pastoor doet dat toch niet?’, had een
van de trouwe vrijwilligers opgemerkt, maar dat is dan ook een uitspraak van iemand die mij blijkbaar
slecht kent. Zolang mijn conditie het toelaat zal ik sjouwen, hoofd en met name de rug recht, temeer
omdat ik onderweg een fotograaf van de Steenwijkse Courant kan verwachten.
Meisjesweeshuis:
Van de ‘Rabobank Centraal Twente’ werd tijdens een bijeenkomst te Hengelo (O), enkele weken
geleden een groot bedrag toegezegd om in Kurunegala een uiterst bouwvallig weeshuis te slopen en
opnieuw weer op te bouwen. Het gehele project staat onder de bezielende leiding van father Ajith.
Met de sloop is men al begonnen, eind herfst 2014 hopen wij dat het klaar is. De sponsoren worden
regelmatig op de hoogte gehouden met foto’s, dvd’s over de activiteiten op de bouwplaats. Ik heb de
stille hoop dat enkelen met mij mee zullen gaan naar de opening. Ik zie de verbaasde gezichten al voor
mij als olifanten en een muziekkorps met dansers hen voorgaat naar de nieuwbouw om het lint door
te knippen.
Hartelijke groet, Theo L.M.M. van der Sman.
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Dagelijks en algemeen bestuur
De Stichting HAS kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Tot het dagelijks bestuur
behoren de heren Theo van der Sman ‐ voorzitter, Norbert Molenkamp ‐ penningmeester en Ed van
Leuteren ‐ contactpersoon adopties/secretaris.
Het algemeen bestuur bestaat uit de heren Wim Fransen ‐ medisch adviseur, Thijs Rupert – projecten
en Anil Waragoda. Anil komt uit Sri Lanka en hij is Boeddhist. Het bestuur is heel blij, dat er nu iemand
aan de bestuurstafel zit, die natuurlijk de Srilankaanse cultuur, (die toch wel even iets anders is dan de
onze), als geen ander verstaat. Hij vertaalt brieven, die sponsoren ontvangen.
Nieuws van de contactpersoon adopties
Recentelijk zijn drie adopties afgerond, waarbij een grote familie zichzelf nu kan redden, omdat de
kinderen van het gezin inkomen zijn gaan verwerven. Na 8 jaar kan deze adoptie nu worden afgerond.
De tweede adoptie betreft een 24 jarige studente ‘management en marketing’ die nu werk gevonden
heeft als resultaat van haar universitaire opleiding.
De derde adoptie kon worden afgerond na het huwelijk van de geadopteerde, waarbij de echtgenoot
inkomen heeft.
Drie adopties zijn beëindigd. De mensen zijn nu in staat om zichzelf en hun land te ondersteunen.
Afgelopen week ontvingen we vanuit Sri Lanka twee nieuwe verzoeken voor een adoptie. De
sponsoren van de afgeronde adopties waren bereid om een nieuwe adoptie op zich te nemen.
Tot nog toe kent de St. HAS 180 adopties. 61 hiervan zijn in de loop van de jaren succesvol afgerond.
Er zijn nu 119 actuele adopties.
Binnenkort ga ik starten met de voorbereiding van de familiedagen in augustus 2013. Er zal dan een
werkbezoek worden afgelegd door Marc Oortman in aanwezigheid van enkele reisgenoten. Als u
vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u die per mail naar mij toesturen. Ik kan die vragen of
opmerkingen dan opnemen in de voorbereiding van die familiedagen.
Vriendelijke groet: Ed van Leuteren
Onze reis naar Sri Lanka januari 2013
Het zal ongeveer acht jaar geleden zijn, dat pastoor van der Sman en ondergetekende elkaar leerden
kennen. Als gereformeerde jongeling speelde ik toen in de Pancratiuskerk in Haaksbergen orgel.
Theo vertelde over het Sri Lanka project en ik moet zeggen als je die verhalen hoort, doet je dat wel
wat. Ongeveer een week later viel er bij mij een pakketje in de bus. Een landkaart van Sri Lanka en een
summier briefje ter grootte van een postzegel met de opmerking: je weet maar nooit.
In eerste instantie hadden we een pleegkind via Foster Parents, maar die was buiten beeld geraakt en
het leek ons een goed idee om een pleegkind via HAS te gaan steunen. Zo kwam 2005 Isuru Lakshan
in ons leven. Een vanaf de geboorte misvormd kind met één been en een misvormd armpje. In 2007
ben ik voor het eerst meegegaan naar Sri Lanka en heb ik kennis gemaakt met het manneke, toen nog
drie turven hoog en zijn ouders en oudere zusje Janani. De tranen sprongen me in de ogen toen ik
hem zag. Misvormd zijn in de derde wereld is een dubbele handicap. Wie zit er om jou te springen?
Een aantal operaties voor zijn hand en een prothese voor zijn been brachten wel wat verbetering.
Bij het tweede bezoek in 2010 trof ik ze op de familie dag in Janaseetha. Glunderend keken ze me aan,
dankbaar voor de steun die ze kregen. Wat een klein beetje van onze overvloed al niet kan doen.
Nu januari 2013 bezochten mijn vrouw en ik samen Sri Lanka. Theo had me ondertussen gevraagd of ik
medisch adviseur van de stichting wilde worden. Zo konden we op 5 en 6 januari de familie dagen
meemaken. Het was goed georganiseerd dat moest ook wel, want Ed van Leuteren die de
administratie doet van de familie dagen had ons een heleboel huiswerk meegegeven. Maar we
hadden het goed georganiseerd. Azarja, mijn vrouw, en Uthpala deden de intake en professor Lucky,
Pastoor van der Sman en ik bekeken vervolgens waar en wat er verder geholpen kon worden bij de
families die onze tafel passeerden.
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Daarna gingen de mensen naar de fotoafdeling, geleid door Lies Bergboer, Gerda en Henk Breukers,
waar van ieder afzonderlijk en soms samen foto’s werden gemaakt voor de sponsors thuis.
Zo maar een greep uit alle antwoorden die we kregen: ik studeer Arts(een lichte studie), ik studeer
binnenkort af, universitaire opleiding psychologie, ik studeer geneeskunde, ik volg een
opleiding…enzovoort, enzovoort.
Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest. Blijde gezichten maar ook veel verdriet. Ik herinner me
één meisje dat haar verdriet niet meer achter een eeuwige glimlach kon verbergen en in snikken
uitbarstte. Onbedaarlijk.
Helaas was ons pleegkind er niet bij. Wel uitgenodigd maar niet verschenen. Voor ons een bittere
teleurstelling, want daar waren we toch(ook) voor gekomen?
Lucien bracht uitkomst. Ik breng jullie. De weg werd steeds smaller en uiteindelijk moesten we de auto
achterlaten en het laatste stuk te voet doen over een smal glibberig paadje en daar stond Isuru op één
been samen met zijn oma. Zijn prothese paste niet meer, te kort en schoot regelmatig van zijn plaats
zodat hij hem uiteindelijk maar niet meer aandeed. Moeder was gewaarschuwd en kwam even later
met de brommer en de dochter aangereden. Wat bleek, ze hadden de uitnodiging niet ontvangen.
Wat was het mensje blij ondanks alle ellende van een gehandicapt kind en een man die haar verlaten
had. Het cadeautje voor vader hebben we maar aan oma gegeven. Misschien niet zo gebruikelijk om
een oma een zaklantaarn te geven, maar het kwam wel goed van pas.
Zo hebben we ervaren dat je van geven ook rijk kunt worden en elke roepie is goed besteed in dit
mooie land.
Wim en Azarja Fransen ‐ Haaksbergen
Watertransport in Solepura
In Solepura, een gebied in Noord ‐ West Sri Lanka is jarenlang het grondwater ernstig vervuild geraakt
door teveel bestrijdingsmiddelen en een overtollig gebruik van meststoffen. Veel mensen hebben
ernstige gezondheidsproblemen. De klachten doen zich al voor bij heel jonge kinderen. Zij krijgen
vlekken op de tanden die niet meer weg gaan. De botten worden broos en jonge mensen lijden al aan
slechtziendheid. De mensen die in het gebied wonen hebben geen keus. Ieder mens heeft water nodig
om te kunnen leven. Ze halen hun drinkwater uit vervuilde putten en bronnen. Geen water drinken is
geen optie en schoon drinkwater is niet bereikbaar.
In januari jongstleden werd een eerste kleinschalige waterzuivering in Solepura in gebruik genomen.
Mensen die dichtbij wonen, kunnen er water halen.

Reactoren in de waterzuivering

Zandfilter
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Het gebouw waarin de waterzuiveringsinstallatie
zijn werk doet.

Het leven verandert met
schoon drinkwater.

Er werd naar mogelijkheden gezocht om vanuit Solepura zelf, ook mensen in afgelegen gebieden van
gefilterd drinkwater te voorzien. Met een vrachtwagen wordt sinds begin april ook het land in
getrokken, om vanuit een grote tank die op de vrachtwagen is gemonteerd, mensen schoon
drinkwater te brengen. Het motto bij het verstrekken van gezuiverd drinkwater aan de mensen in het
zeer uitgestrekte gebied is ‘Voorkomen is beter dan genezen!’.

Gezien de grootte van het gebied en het onherbergzame karakter, kan de vrachtwagen niet overal
komen. De afstanden zijn te groot om alle bewoners van schoon drinkwater te voorzien. Schoon
drinkwater is nog veel te weinig beschikbaar, maar een begin is gemaakt. Er wordt gestreefd naar de
bouw van een tweede waterzuiveringsinstallatie op een andere locatie om meer mensen tegen
permanente gezondheidsschade te beschermen.
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Avond voor sponsoren op 4 februari druk bezocht.
Voor de eerste keer organiseerde de Stichting Hulp aan Sri Lanka een informatie ‐ en
ontmoetingsavond voor alle sponsoren, die een kind/gezin of student financieel ondersteunen via het
adoptieprogramma van de stichting. Een grote groep belangstellenden bezocht de avond in de
Stefanshof aan de Grotestraat in Borne. Bij binnenkomst konden foto’s bekeken worden op een groot
scherm, van alle geadopteerden. De sponsoren kwamen duidelijk in de stemming voor deze avond
door de begeleidende Sri Lankaanse muziek.
Op deze avond hield voorzitter van de stichting Theo van der Sman een presentatie over de
familiedagen, die op 5 en 6 januari jongstleden in Sri Lanka gehouden werden. Hij was daar zelf bij
aanwezig. Hij toonde filmbeelden van de gezinnen en studenten die deze dagen bezochten. Menig
sponsor herkende de kinderen of studenten die door hen zelf geholpen worden vanuit Nederland.
Hij deed ook verslag van de verdere bijzondere ervaringen van deze reis. Hij bezocht met zijn groep
NEDLA Village, een dorp wat werd gebouwd met de opbrengst van de Vastenactie van 2009, die in
Borne en Hertme werd gehouden. Het Lourdes Girls Home, een weeshuis voor meisjes werd bezocht
en het goede nieuws kwam, dat Rabobank Centraal Twente groen licht gaf om nieuwbouw van dit
ernstig vervallen huis te realiseren.
Er waren tot slot filmbeelden te zien van de opening van de eerste waterzuiveringsinstallatie in
Solepura – Sri Lanka. In dit gebied is het grondwater dermate ernstig vervuild, dat de mensen die er
wonen ernstige gezondheidsproblemen hebben. Kinderen hebben vlekken op de tanden die niet meer
te verwijderen zijn. Veel mensen lijden aan nierfalen en slechtziendheid. Door het water te zuiveren
worden de schadelijke stoffen uit het water gefilterd en kunnen de mensen veilig water drinken. De
sponsoren kregen filmbeelden te zien van deze opening en de voorzitter gaf uitgebreid uitleg over de
aard van de grote problemen.
Er werden op deze avond veel vragen gesteld aan de bestuursleden. Het voltallige bestuur van de
stichting was op deze avond aanwezig. De aanwezigen waren zeer positief over deze avond.
De ontmoeting met andere sponsoren was, naast de gedegen presentatie, voor menigeen waardevol
en de vraag werd gesteld of deze avond jaarlijks gehouden kan worden.
Alle sponsoren kunnen in januari 2014 een nieuwe uitnodiging tegemoet zien.

Op de foto: Bestuursleden Norbert Molenkamp en Marc Oortman beantwoorden veel vragen.
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Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze tabel ontvangen sponosren de verjaardagen van de geadopteerden die in mei tot en met juli
jarig zijn.
Nieuws van bestuurslid van zusteroranisatie Nedla Friendship Foundation te Sri Lanka
Father Ajith Rohan Fernando stuurde vanuit zijn woonplaats Solepura foto’s van een giftige slang die
hij aantrof in zijn huis. Achter zijn huis is een waterrijk gebied. Als het waterpijl hoger is, komen ook de
waterdieren dichterbij. Hij fotografeerde een krokodil die achter zijn huis langs rende.

De leefomstandigheden zijn in Sri Lanka onvoorstelbaar anders dan hier in Nederland.
Inzameling in Wehl: Leermiddelen zijn in Lourdes Girls Home aan gekomen.
De Stichting Wereld Contactgroep Wehl hield op 20 januari een Eucharistieviering waarin het thema
was ‘Liefde delen met de wereld om ons heen’. Deze viering was een vervolg op de viering, die op 4
november 2012 bij de Protestantse Gemeente in Wehl werd gehouden.
In de viering werd uitleg gegeven over het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Het leven van
weeskinderen in Sri Lanka werd voor het voetlicht gebracht. De stichting heeft in Sri Lanka een aantal
weeshuizen gebouwd en één daarvan is het Lourdes Girls Home. In dit meisjeshuis is een groot gebrek
aan leermiddelen. De Zusters van de de Congregatie van de Heilige Familie hebben alle inzet en
creativiteit nodig, om de kinderen veel te leren zonder de beschikking te hebben over de meest
elementaire leermiddelen, die in Nederland op iedere school te vinden zijn. De Stichting Wereld
Contactgroep Wehl besloot naast een inzameling tijdens de viering, om vooral ook de kinderen bij dit
project te betrekken. Er werd een grote hoeveelheid knuffels ingezameld voor de kinderen in Sri
Lanka. Via vrijwilligers die mee reizen bij werkbezoeken komen de knuffels ter plekke.
De opbrengst van de inzameling werd beschikbaar gesteld aan de stichting. In februari werden
leermiddelen naar het kindertehuis gebracht en de Zusters en de kinderen zijn alle sponsoren meer
dan dankbaar.
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Boekenmarkt op basischool de Zonnebloem in Borne
Dalton Basisschool de Zonnebloem in Borne organiseerde op zaterdag 13 april een Oranjemarkt,
vanwege de troonswisseling op 30 april. Er werd een gezellige rommelmarkt gehouden en bezoekers
konden deelnemen aan allerlei komische spelletjes.
De basisschool nodigde de vrijwilligers van de Stichting Hulp aan Sri Lanka uit, om op een mooie stand,
boeken te verkopen met het doel kinderen van ver weg te helpen. En natuurlijk werkten de
vrijwilligers mee. Het jaar 2013 staat voor hen in het teken van veilig drinkwater. Het hele jaar door
worden acties gehouden om mensen in de regio Solepura, een gebied in Noord‐West Sri Lanka veilig
en gezond drinkwater te kunnen geven. Met plezier is deel genomen aan de Oranjemarkt. De
opbrengst van deze dag werd geschonken aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka voor de bouw van een
tweede zo noodzakelijke waterzuivering.
Waterdragers voor waterzuivering: 21 april 2013
Op zondag 21 april was het weer zover. Opnieuw was Oud Borne het decor voor ‘Het open Overijssels
Kampioenschap Living Statues’. Meer dan 100 beelden waren op deze zonnige zondagmiddag te
bewonderen, tijdens het evenement het Beste van Borne.
De grootste groep bestond uit zes beelden, de Waterdragers. Hun naam en weergave als beeld kwam
van een eeuwenoud verhaal uit India. Voorzitter Theo van der Sman bewerkte het verhaal om het te
op een bord plaatsen bij de beelden. Het verhaal werd deze middag veel door toeschouwers gelezen.
De groep nam deel aan dit kampioenschap om aandacht te vragen voor de noodzaak van veilig
drinkwater voor de mensen die op Sri Lanka in een ernstig vervuild gebied, Solepura wonen. Hierover
kunt u elders uitgebreider lezen in deze nieuwsbrief.
De Waterdragers in Borne hoopten op
belangstelling en daarover was geen klagen.
Rond de 35.000 mensen bezochten Borne.
De Waterdragers stonden tijdens het Overijssels
Kampioenschap Living Statues in de Marktstraat
in Oud – Borne, en velen waardeerden hun
deelname met een gift.
Ook de voorzitter van de Stichting Hulp aan
Sri Lanka, Theo van der Sman kwam een kijkje
nemen bij ‘zijn’ beelden. De opbrengst is
geschonken aan de stichting om hiermee
schoon drinkwater beter bereikbaar te maken
voor meer mensen in de regio Solepura.

Het volgt het bewerkte verhaal van de Waterdrager:
Het eeuwenoude Indiase verhaal van de waterdrager
Een man had twee kostbare kruiken. Dagelijks liet hij ze door zijn dienaar bij een bron met water
vullen. De éne kruik was heel, maar in de andere was door de jaren een barst ontstaan.
Nadat hij zich jaren als een mislukking had gevoeld, doorbrak de kapotte kruik zijn stilzwijgen en
begon met de waterdrager te praten. ‘Door de barst in mij verlies ik de helft van het water, voordat ik
aankom in het huis van de meester’. De waterdrager kreeg medelijden met de gebarsten kruik en
sprak: ‘Kijk goed als je dadelijk gevuld bent, op de weg naar het huis van mijn meester groeien en
bloeien de bloemen maar aan één zijde van de weg, dat komt door jou’.

7

De moraal
Niemand is volmaakt, maar soms bloeit er meer langs je eigen
levensweg of van een ander, je moet het alleen wel willen zien.
Stichting Hulp aan Sri Lanka op Facebook
Via onderstaande link kunt u berichten vinden op de Facebook Pagina van de stichting. De pagina is op
18 april 2013 in gebruik genomen.
https://www.facebook.com/pages/Stichting‐Hulp‐aan‐Sri‐Lanka/176104529211628
Wilt u de berichten volgen, dat kunt u via uw Facebook profiel aangeven de berichten leuk te vinden.
Dan komen de nieuwsberichten met regelmaat in uw tijdlijn terug, zodat ook uw vrienden het werk
van de Stichting Hulp aan Sri Lanka kunnen volgen. U kunt er ook fotoalbums bekijken.

Oproep voor boeken
Eind augustus doet de groep vrijwilligers in Borne weer mee aan de boekenmarkt tijdens de
Melbuul’ndagen in Borne. De opbrengst wordt geschonken aan de stichting. Heeft u boeken die u niet
meer gebruikt en die u wilt schenken, dan kunt u bellen met de familie van Leuteren in Borne om een
afspraak te maken: Tel: 074‐2673007
De volgende Nieuwsbrief. Nr. 4 verschijnt in juli 2013. We doen een oproep aan u sponsoren.
Wilt u uw ervaringen met uw adoptiekind/ student delen met andere sponsoren, stuur dan uw
bijdrage vòòr 1 juli naar de redactie:
familievanleuteren@kpnmail.nl

Het bestuur van de Stichting Hulp aan Sri Lanka wenst u allen in de komende maanden
een prettige vakantieperiode toe!
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