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Van de voorzitter....
Geachte belangstellenden,
Terwijl Marc Oortman en zijn gasten weer veilig in ons land zijn terug gekomen en de draad van het
alledaagse leven weer wat oppakken, kijk ik langzaam maar zeker uit naar mijn werkbezoek aan Sri
Lanka van eind december, begin januari 2014. Er is altijd een mate van aandachtspunten als men het
eiland verlaat. Graag zal ik tijdens mijn komende werkbezoek weer wat zaken oppakken. Het is
bijvoorbeeld heel zinvol om bij mensen thuis te gaan kijken hoe de leefomstandigheden zijn. Een
groep die op werkbezoek is, kan een bezoek aan een familie uit ons adoptieprogramma, niet zomaar
in het programma plaatsen. Je hebt soms een dag nodig om op een dag heen en weer te rijden naar
de afgelegen plaatsen waar mensen wonen. Er is een gouden regel, dat wijzelf niet overnachten in de
woningen van die personen die wij helpen. Je krijgt het als hun vorm van gastvrijheid regelmatig
aangeboden, maar het zou niet verstandig zijn om op zo’n verzoek in te gaan. Om veiligheidsredenen
en vanwege de beperkte hygiëne is dat niet wijs, wij hebben nu eenmaal niet de soorten resistenties
opgebouwd, zoals de bevolking dat wel heeft. We verblijven altijd in eenvoudige en hygiënische
hotelaccommodaties. Mijn parochiebestuur attendeerde mij op het feit, dat ik met deze (16e) Sri
Lanka reis in december/januari, ook alle nieuwjaarsrecepties misloop. Wat jammer, ze hebben
ontdekt waar ik niet graag naartoe ga en dat zijn nieuwjaarsbijeenkomsten (al dan niet met de
traditionele bijgaande drie kusjes). Ze gaan opnieuw aan mij voorbij. De planning van de reis om juist
op het moment van Oud en Nieuw afwezig te zijn, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Sri Lanka kent
wel een Oud en Nieuwjaar, maar dat viert men ergens in april. De juiste datum en de tijd bepalen
boeddhistische monniken. Men viert daar drie dagen uitbundig feest met de jaarwisseling, het liefst
gestoken in nieuwe kleding. In mijn kantoortje heb ik mijn koffer alvast (open) neergezet. Een paar
goede boeken liggen er alvast in, wat kleine presentjes, een lijstje met kleding en andere spullen die ik
in Sri Lanka heb liggen, kortom, mijn reis is al een beetje begonnen. Ik verheug mij nu al.
Hartelijke groet, Theo L.M.M. van der Sman.
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.
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(WERK)VAKANTIE IN SRI LANKA
In de periode van 31 juli tot 12 augustus 2013 mocht ik, samen met een aantal reisgenoten, een
bezoek aan Sri Lanka brengen. Daarbij heb ik me gerealiseerd dat het dit jaar precies tien jaar geleden
is dat ik voor het eerst dat prachtige land bezocht. En ook dit jaar heb ik me weer verbaasd over de
schoonheid van het land, de natuur, de cultuur en de vriendelijkheid van de mensen. We hebben veel
gezien; met als absolute hoogtepunt een safari in een gebied waar vele olifanten in het wild leven.
Wat zijn dat toch magnifieke en majestueuze dieren, zeker als ze in hun eigen territorium zijn. Een
ander hoogtepunt was de laatste avond toen wij in Kandy de Pehrahera hebben meegemaakt. Dat is
een schitterend stoet van dansers, vuurspuwers, muzikanten, zangers en met lichtjes versierde
olifanten. Allemaal de inleiding op de olifant die het grootst is en die op zijn rug de stoepa draagt met
daarin de reliek van de tand van Boeddha, die in Kandy in de Tempel van de Tand wordt bewaard.
En al dat moois, was eigenlijk de ‘opvulling’ van de tijd die over was. Het voornaamste doel van de reis
zijn en blijven de projecten die de Stichting HAS daar probeert te realiseren. Ook tijdens deze reis
hebben we er weer een groot aantal bezocht. Vooral een aantal gezinnen zijn huizen geopend en in
gebruik genomen. Dat is voor die families een waar feest, maar ook hier ligt weer een uitdaging omdat
de buren vaak niet in betere huizen wonen dan de krotten die door ons afgebroken zijn en waar nieuw
gebouwd is. Conclusie is in ieder geval dat er altijd behoefte is om gewone gezinswoningen te blijven
bouwen.
Onder de indruk was ik van de progressie die gemaakt wordt met de bouw van het Lourdes Girls
Home, een weeshuis voor meisjes. Dat gaat gestaag voort en dat moet ook wel. De meisjes verblijven
nu tijdelijk in een te klein onderkomen. Wij waren daar onaangekondigd op bezoek. Het leuke is dan
dat die meisjes spontaan iets organiseren om iedereen welkom te heten door middel van een
voorstelling van traditionele dans. Ook mooi om te zien was de nieuwe keuken van het Eldershome in
Kandy, het bejaardenhuis in Kandy dat is gerealiseerd met de financiële hulp van Hengevelde en
bedrijven in de omgeving. “Marita’s Kitchen”, zoals de keuken wordt genoemd is een plaatje en zal de
zusters van het bejaardenhuis in staat stellen meer mensen op te nemen.
Zeker moet ook het Waterproject in Solepura worden genoemd. Daar is men begonnen aan het
tweede filterinstallatie. Ik heb mogen spreken met een groot aantal mensen die profiteren van het
schone water. Mensen die zelf zeggen dat zij zich beter voelen nu ze dat schone water kunnen
gebruiken. Het viel me daarbij op dat inwoners van dat gebied bereid zijn om zich in te zetten voor het
goede verloop van de distributie van het water en het onderhoud van de installaties. Nadrukkelijk
merkten zij op dat er veel meer mensen konden profiteren van het schone water als men de
beschikking zou hebben over een tankwagen die het water naar afgelegen gebieden kan brengen.
Daarnaast hebben we ook situaties gezien waarbij je de tranen in de ogen schieten. Gezinnen die in
huizen wonen, die de naam ‘huis’ niet waardig zijn; een jongensweeshuis waar de omstandigheden
erbarmelijk zijn en personen die vragen geholpen te worden met protheses voor arm of been.
Allemaal situaties die meegenomen zijn naar Nederland en waarvoor we proberen financiële middelen
te vinden.
Wat ook iedere keer weer een groot plezier is, maar ook een enorme inspanning, zijn de
adoptiedagen. Deze reis zijn er twee gehouden. Ongeveer vijftig kinderen die vanuit Nederland
financieel worden ondersteund, samen met hun familie, hebben wij gezien en gesproken.
Deze gesprekken zijn informatief, maar inspannend omdat er bijna altijd alleen communicatie mogelijk
is in het Singalees. Met de meeste studenten is rechtstreeks communicatie mogelijk in het Engels.
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Het is prachtig om te zien dat vele van deze kinderen en studenten vooruitgang boeken, dat het hen
beter gaat en dat ze door de financiële bijdrage die gegeven wordt, een ander en beter leven hebben.
Ik heb daar ook met name studenten gezien die over enige jaren zelf een grote bijdrage kunnen
leveren aan de verder opbouw van het land en aan het welzijn van hun landgenoten.
Kortom: het was weer een boeiende reis. Maar zoals dat bij iedere reis naar Sri Lanka het geval is: je
komt met heel veel verzoeken om hulp terug naar Nederland. Ieder verzoek is terecht; achter ieder
verzoek schuilt een verhaal dat duidelijk maakt dat hulp geboden is. Al die verzoeken liggen weer op
de bestuurstafel van de Stichting HAS, met aan u de vraag om de stichting blijvend te ondersteunen
met uw financiële hulp! Namens de mensen in Sri Lanka alvast bedankt! Ayubowan!
Marc Oortman

Een nieuw huis. Erachter staat het
voormalige onderkomen.

Marc Oortman begroet een familie,
die een huis in eigendom krijgt.

Nieuws van de contactpersoon adopties
De reis naar Sri Lanka ligt achter ons. Het reisgezelschap, bestaande uit vier personen onder leiding
van Marc Oortman, heeft gedurende twee familiedagen een groot aantal kinderen en hun gezinnen
gesproken. Bestuursleden van NEDLA Friendship Foundation, de zusterorganisatie, uit Sri Lanka waren
bij deze dagen aanwezig.
Er zijn ruim 60 kinderen met gezinnen uitgenodigd in Mawanella en Kurunegala op 3 en 4 augustus jl.
Het merendeel is gekomen, een enkeling kon niet komen met berichtgeving.
Veel kinderen hebben een brief of kleurplaat gemaakt voor de sponsor.
Als contactpersoon adopties zal ik er voor zorgen dat de sponsor deze in bezit zal krijgen, via e‐mail of
per post. Ook zullen via de mail de gemaakte foto’s worden toegezonden.
Daar zal ook de ingewonnen informatie worden toegevoegd.
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Bestuurslid Marc Oortman overlegt met
bestuurslid van NEDLA Professor Lion Luxhmen
Wijeyeweera over de verschillende kinderen,
studenten en gezinnen en hoe zij het beste
geholpen kunnen worden.
Op de tafels ligt kinderkleding, gemaakt door een
mevrouw uit Hengevelde. Deze kleding werd aan
de kinderen geschonken.

Vanwege de toegenomen kosten voor levensonderhoud in Sri Lanka zijn in maar liefst 16 adoptie
dossiers de bedragen verhoogd. Vaak was er ook sprake van toegenomen problematiek in het gezin.
In totaal zal er per maand een bedrag van 33700 rupees meer worden overgemaakt. Dit is ongeveer
210 euro per maand. De Stichting HAS betaalt deze toename nu uit eigen middelen. Zoals gezegd is de
minimale maandelijkse bijdrage 25 euro. Een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom.
Vriendelijke groet: Ed van Leuteren
Huizen voor bewoners zijn overgedragen
In Solepura Sri Lanka wonen veel gezinnen, net als elders in het land, onder erbarmelijke
omstandigheden. Drie gezinnen kregen in augustus een huis, tijdens het werkbezoek van bestuurslid
Marc Oortman en zijn reisgenoten. Hij droeg de drie woningen in eigendom over aan deze drie
gezinnen. De huizen werden gebouwd met geld van sponsoren uit Nederland. Er is hard gewerkt om
de huizen op tijd klaar te hebben. Hun nieuwe huis biedt hen een veilig thuis en het huis beschermt de
bewoners tegen weersinvloeden, ongedierte en wilde dieren.
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Hart operatie
Het werk van de stichting bestaat voornamelijk uit het
bouwen van huizen voor de aller armsten in
Sri Lanka en grotere voorzieningen als weeshuizen.
Daarnaast worden financiën besteed aan aanvullende
medische zorg. De gezondheidszorg in Sri Lanka is gratis,
dat houdt in dat voor bezoek aan ziekenhuizen en artsen
en geneesmiddelen niet extra betaald hoeft te worden.
Wel voor aanvullende zorg als operaties. Dat kan
behoorlijk in de papieren lopen. Vaak is daar het geld niet
voor en kan een operatie om die reden niet doorgaan.
Er is wel een aanvullend fonds in Sri Lanka, PRESIDENT’s
FUND, maar een aanvraag wordt niet altijd beloond. Zo
vraagt de familie van dit meisje, Shimali om een bijdrage
voor haar operatie. Ze heeft een opengebleven gaatje
tussen de boezems in haar hart (atrium septum defect)
wat op den duur tot klachten leidt. Kosten van de operatie
ongeveer 1000 euro, 175.000 Sri Lankaanse roepies.
Dit is een bedrag dat de familie onmogelijk kan
opbrengen. In een vergadering van de stichting is besloten
dit bedrag te doneren voor de operatie.
Misschien een druppel op een gloeiende plaat maar de
familie is ons zeer dankbaar.
Wim Fransen, als arts verbonden aan de stichting.

Shimali wordt geopereerd.

Voorzitter haalt oud papier op.

Op zaterdag 1 juni ging voorzitter Theo van der Sman aan
het werk in Steenwijk. Van de Stichting O.P.A. (Oud Papier
Actie) in Steenwijk ontving de stichting een geldbedrag om
een tweede waterzuivering in de regio Solepura mee te
helpen financieren. Voorzitter van de stichting Theo van
der Sman leverde met plezier zijn tegenprestatie. Hij
sjouwde een dag mee met het ophalen van oud papier in
de wijk Woldmeenthe in Steenwijk.
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Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In een overzicht hebben sponsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in augustus
tot en met november jarig zijn ontvangen.
Nieuwbouw Lourdes Girls Home vordert gestaag.
De kinderen die in het Lourdes Girls Home gaan wonen, verheugen zich enorm op hun nieuwe
onderkomen, het meisjeshuis dat wordt gebouwd met financiële steun van Rabobank Centraal
Twente. Het gaat snel met de bouw. Voordat ze naar school gaan, gekleed in een schooluniform, wat
gebruikelijk is op Sri Lanka, komen ze allemaal nog even kijken. Ze kunnen de raamkozijnen al zien in
de muren.

Bij de bouwplaats van het meisjeshuis in Mawathagama – Kurunegala staat een prachtig bord van de
sponsor de Rabobank Centraal Twente. De meisjes die in het Lourdes Girls Home gaan wonen, wonen
ten Noordoosten van Kandy in Sri Lanka. De bouw vordert heel snel. Hier twee foto’s van augustus.

De werknemers die mee werken aan de bouw
van het Lourdes Girls Home, wonen naast de
bouwplaats. Ze bouwden daar zelf een tijdelijk
onderkomen. Ze gaan tussentijds maar heel
weinig naar huis. Hun baan op dit project
betekent dat zij voor hun familie en zichzelf
kunnen zorgen. De foto is gemaakt op 4
september 2013.
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Alle kozijnen en deuren van het Lourdes Girls
Home worden met de hand gemaakt.
beschermkappen tegen het inademen van
bouwstof zijn niet beschikbaar. Deze timmerman
gebruikt een doek voor zijn mond. Een doek
boven zijn hoofd beschermt hem tegen de
grootste hitte van de zon. Deze foto is gemaakt
op 4 september 2013.

Boekenmarkt in Borne
Op zaterdag 24 augustus 2013 heeft de boekenmarkt in Borne plaats gevonden, als onderdeel van de
Melbuul'ndagen. Een groep vrijwilligers had een stand ingericht met boeken, die werden geschonken
door mensen uit Borne en omgeving die het werk van de stichting een warm hart toe dragen. Het was
een stralend warme dag en veel mensen wisten de weg naar Borne te vinden. Veel boeken vonden
een nieuwe eigenaar. De prachtige opbrengst is geschonken voor schoon drinkwater in de regio
Solepura op Sri Lanka.

De stand in Borne

Bestuurslid Ed van Leuteren
in het HAS – T‐Shirt

Stichting Hulp aan Sri Lanka en belastingdienst
Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) stelt zich tot doel het verlenen
van hulp aan de allerarmsten op Sri Lanka in financiële en
praktische zin, ongeacht de etnische achtergrond van de personen,
hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht. De Stichting
is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenkbelasting en
erfbelasting. Vanaf een zekere drempel kunt u voor de
inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen voor donaties. De Stichting
kent geen beloning / onkostenvergoeding voor de leden /
medewerkers.
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Standbeeld in Rolde
Op zondag 11 augustus werd het Drents Kampioenschap Stiefkiekn in Rolde gehouden, georganiseerd
door de Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe. Vanuit Borne gingen vrijwilligers al vroeg op pad om
als beeld deel te nemen en de opbrengst van de dag aan de stichting te schenken.
Het werd een prachtige, zomerse en zeer drukke dag in Rolde. Bij verschillende toeschouwers bleek
het werk van de stichting bekend te zijn. Veel mensen deden een gift in de bus.
Beeld zijn... het is een prachtige manier om geld in te zamelen en... je wordt er stil van.

Aankondiging

En... soms pauzeert een beeld even.

Beeld zijn voor zorg op Sri Lanka

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. De volgers weten het profiel inmiddels te vinden. Berichten worden
steeds vaker gelezen.
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.

Deze Nieuwsbrief is later verschenen, dan was aangegeven. De beslissing is genomen om deze brief
beschikbaar te stellen na het werkbezoek in Sri Lanka, wat inmiddels van 31 juli tot 12 augustus heeft
plaats gevonden
De volgende Nieuwsbrief. Nr. 5 verschijnt in december 2013. We doen een oproep aan u sponsoren.
Wilt u uw ervaringen met uw adoptiekind/ student of tijdens uw deelname aan een werkbezoek delen
met andere sponsoren, stuur dan uw bijdrage vòòr 1 november naar de redactie:
familie.van.leuteren@kpnmail.nl
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