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Van de voorzitter....
In de vorige nieuwsbrief liet voorzitter Theo L.M.M. van der Sman weten, zich te verheugen op de reis
van eind december. Inmiddels is hij op Sri Lanka. Het gaat hem goed. Op zaterdag 4 en zondag
5 januari zullen de familiedagen gehouden worden. Hij zal een groot aantal gezinnen en studenten
weer spreken. Hij heeft inmiddels een aantal gezinnen bezocht om hen de verre reis naar Kurunegala
of Mawanella te besparen. Meer zal hij u vertellen op de adoptieavond. De uitnodiging voor maandag
3 februari vindt u in deze Niewsbrief. Hij laat u allen van harte groeten en hij wenst u mede namens
alle bestuursleden een gezond en gelukkig 2014 toe.
Mededeling van de redactie
De vijfde Nieuwsbrief was gepland in december 2013. Helaas bereikt deze u enkele weken later door
de vele activiteiten die in deze drukke maand gedaan moesten worden. We wensen u veel lees‐ en
kijkplezier.
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
Binnenkort is het weer zo ver. Velen van u zullen een terugkoppeling ontvangen van het bezoek van
uw adoptiegezin aan de familiedagen. Op 4 en 5 januari 2014 zijn er zo’n 60 gezinnen uitgenodigd in
Kurunegala en Mawanella om een gesprek te hebben met onze voorzitter Theo van der Sman. Hij zal
aan de hand van het dossier vragen stellen naar de leef‐ en woonsituatie van het adoptiegezin.
Er zijn op dit moment een paar nieuwe aanvragen, waarvoor nog geen sponsor is gevonden. Er zal de
komende weken dan ook gekeken worden welke adopties afgerond kunnen worden, hetzij omdat
iemand de studie afgerond heeft óf omdat de omstandigheden zich ten goede hebben gekeerd. Bij
afronding van een adoptie dossier kan er dan aan een bestaande sponsor gevraagd worden of hij of zij
bereid is om een nieuwe familie of student te ondersteunen. Er staan nu nog 5 verzoeken open, die nu
niet ingewilligd kunnen worden. Ik verwacht echter dat er na het bezoek van Theo van der Sman nog
nieuwe verzoeken zullen komen. Deze zullen eveneens op de wachtlijst komen.
Bij het vorige bezoek van bestuurslid Marc Oortman is bij een belangwekkend aantal dossiers het
maandbedrag verhoogd. Dit had te maken met schrijnende situaties. Hierdoor staan de inkomsten
door de sponsoring niet meer in verhouding tot de uitgaven. Uit de algemene middelen van de
Stichting HAS wordt dit tekort opgevangen.
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Twee nieuwe studenten konden toetreden tot het adoptieprogramma. Een gezin vierde een
gezamenlijke verjaardag en stelde het geld beschikbaar voor het laten studeren van een 22 jarige
studente in de richting ‘export agriculture’. Deze studente is uitgenodigd voor de familiedagen.
Een mevrouw uit het woongebied van Theo is bereid om een studente te ondersteunen in haar
richting ‘Management and Commerce’. De vader is door een ongeval om het leven gekomen.
Moeder zorgt voor de familie.
Een groot aantal gezinnen en kinderen hebben Kerstkaarten gestuurd. Deze zijn per post bezorgd post
bij Norbert Molenkamp, onze penningmeester. We zullen zorgen dat u deze kaarten de komende tijd
bezorgd krijgt. Bedankt voor al uw ondersteuning voor de kinderen en studenten!
Vriendelijke groet: Ed van Leuteren

Studente Malsha uit Sri Lanka doet
verslag van haar ervaringen met NEDLA
en de kansen die ze heeft gekregen om
te studeren met hulp van een sponsor
uit Nederland.
(Het verslag is in het Nederlands vertaald
door de redactie.)

De grote hulp van NEDLA
Ik ben Malsha en ik studeer op een universiteit op Sri Lanka. Dit is een uitleg over hoe ik kan studeren
door NEDLA. Ik wil mijn situatie aan het begin schetsen. Dat zal duidelijkheid geven over de waarde
van kunnen studeren via NEDLA, voor mij persoonlijk. Mijn ouders leven gescheiden sinds ik jong was.
Mijn moeder zorgde voor mijn jongere broer en mij.
Maar ongelukkig genoeg overleed mijn moeder toen ik zeven jaar was. Vanaf die dag tot nu groeide ik
op bij een zus van mijn moeder (mijn tante) . Zij is begeleider in een staatsziekenhuis in Sri Lanka. Mijn
broer groeide op bij een oudere zus van mijn moeder.
Mijn broer en ik kunnen allebei goed leren. Voordat ik vertel over onze opleiding is het beter om eerst
een idee te hebben hoe het Srilankaanse onderwijssysteem werkt.
Er zijn drie niveau’s in het onderwijssysteem. Dit zijn basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hogere
opleidingen. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs horen bij de gewone scholing.
Er zijn 13 niveau’s in een school, van 1 tot en met 13. Basisonderwijs omvat niveau 1 tot en met 11.
Op niveau 11 moet iedere leerling voor het G.C.E. (gemiddeld niveau) examen doen in negen vakken.
Dit is een toelatingsexamen voor het voortgezet onderwijs.
Iedereen die dit toelatingsexamen haalt, kan naar het voortgezet onderwijs in een deelgebied met
drie studierichtingen. De richtingen zijn wiskunde, wetenschap, economie en beeldende kunst. Het
eindexamen van het voortgezet onderwijs is G.C.E. ( gevorderd niveau)
Maar niet iedereen die het gevorderd niveau haalt, kan naar de staatsuniversiteit voor een
universitaire opleiding. Zij die het beste resultaat van het eiland behalen, krijgen die kans. Dat zijn
ongeveer 25.000 studenten per jaar, 5 % van de totale groep studenten die het gevorderde niveau
gehaald hebben.
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Ik haalde het G.C.E. met een 10 “A“ in 2006 en ik slaagde in 2009 voor een studie in
handelswetenschappen. Ik haalde het examen ook met drie “A’s“. Ik had de beste resultaten in mijn
district en ik stond op de derde plaats van heel Sri Lanka.
Mijn broer kon ook naar de universiteit. Maar door problemen stopte hij. Hij ging werken bij een bank
als bankmedewerker. De conrector van onze school kende de stichting NEDLA en hij stelde voor dat ik
financiële hulp zou vragen voor mijn hogere opleiding. Hij gaf me alle applicaties en verdere
informatie. Zo kwam ik in contact met deze waardevolle stichting.
Ik werd geselecteerd voor de universiteit van Sri Jayewardenepura. Het is de beste universiteit om
opgeleid te worden in managent en economie in Sri Lanka. Alle studenten die hoog scoren proberen
naar deze universiteit te gaan.. Er zijn twaalf studiegebieden geselecteerd waarin studenten kunnen
afstuderen. Ik volg een boekhoudkundige opleiding. De studieduur is vier jaar. Er zijn acht semesters in
de hele studie en het kost ongeveer een half jaar om één semester af te ronden. Een student moet vijf
onderwerpen per semester volgen. Aan het eind van het studieprogramma zijn 40 onderwerpen
afgerond. Ik studeer nu in het tweede semester van het derde jaar.
Toen ik nog op school zat in het dorp waar ik woon, kon ik thuis blijven, totdat ik mijn voortgezet
onderwijs had doorlopen. Toen ik naar de universiteit mocht, moest ik daar dichterbij gaan wonen.
Mijn uitgaven namen toe. Ik had niet alleen kosten voor de opleiding maar ook voor voedsel en
huisvesting. Mijn tante heeft een klein inkomen wat niet toereikend is om deze kosten te betalen.
Maar met hulp van NEDLA ben ik op de universiteit en ik probeer de financiële problemen het hoofd
te bieden. Daar heb ik nu geen zorgen meer over, nu ik hulp krijg van NEDLA.

Ons adoptiekind Isuru
In 2005 kwamen mijn vrouw en ik in contact met pastoor Theo van der Sman en hoorden van de
stichting HAS, hulp aan Sri Lanka.
Vanwege mijn medische achtergrond werd ons gevraagd of we de financiële zorg op ons wilden
nemen van een zwaar gehandicapt jongetje. Toen circa vijf jaar oud. Geboren met één been en een
mismaakt armpje. De eerste keer in Sri Lanka dat ik hem zag, een paar jaar na dat verzoek, schoten de
tranen mij in de ogen. In een ontwikkelingsland, toen nog in een burgeroorlog gewikkeld, en dan ook
nog zo zwaar gehandicapt. Wat voor een toekomst ga je tegemoet?
Met steun van de stichting kreeg hij een prothese en kon geopereerd worden in het beste ziekenhuis
van Sri Lanka, het Apollo hospital in Colombo. Door die operatie kreeg hij gedeeltelijk een grijpfunctie
van zijn rechterhand, zo belangrijk voor eventueel werk later.
Vader en moeder en Isuru en zusje Janani heb ik daarna nog twee keer ontmoet de laatste keer
samen met mijn vrouw. De uitnodiging voor de familie dag was helaas niet overgekomen zodat we
besloten om het gezin te bezoeken. Januari 2013 was dat.
Moeder en de kinderen waren bij oma ingetrokken want vader had het gezin verlaten. We nemen aan
dat schaamte de reden was. Hij was niet in staat het gezin te onderhouden en ja, dan ga je weg zoals
vaker gebeurd in Sri Lanka. Isuru was zwaar geworden, hij kon zijn prothese niet gebruiken omdat het
niet meer paste. Het is gelukt om een prothesemaker te vinden in Sri Lanka die op kosten van de
stichting een nieuwe prothese heeft gemaakt en van ons Sri Lankese bestuurslid father Ajith hebben
we vernomen dat hij nu weer loopt. Hij gaat naar school en maakt goede vorderingen volgens father
Ajith. Via de familiedagen wordt het contact met de adoptiekinderen onderhouden en zo ook met
Isuru. Incidenteel krijgen we een brief met een verslag over de vorderingen (zie hieronder). Op die
manier blijft de hulp heel persoonlijk en we hopen dat er een moment komt dat die hulp niet meer
nodig is.
Familie Fransen, Haaksbergen
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Uitnodiging
Geachte sponsoren, dag allemaal,
Voor de tweede 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 adoptieprogramma van de stichting.
Op deze avond zal voorzitter van de stichting, Theo van der Sman een presentatie houden over de
familiedagen, die op 4 en 5 januari 2014 worden gehouden tijdens zijn werkbezoek aldaar. Hij zal ook
verslag doen van de ervaringen van deze reis.
U kunt weer kijken naar filmbeelden die bij de familiedagen gemaakt zullen worden. Wellicht komt
ook uw kind/student in de film voorbij.
Er zal op deze avond een dvd worden uitgereikt aan alle aanwezigen. Deze dvd toont een presentatie
van Theo van der Sman over het werk van de stichting. De realisatie van deze dvd werd mogelijk
dankzij een gift.
Helaas is het eerste kopje koffie/thee op eigen kosten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
U bent van harte welkom op:
Maandag 3 februari 2014. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
De presentatie van voorzitter Theo van der Sman begint om 19.30 uur.
Waar: Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne
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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. Inmiddels is de realisatie van het kindertehuis weer een stuk verder gekomen.

16 Oktober 2013
De dakconstructie wordt gemaakt.

26 Oktober 2013
De dakpannen worden gelegd.

November 2013
Werken aan de plafonds in de vleugel
die ‘onder dak’ is.

November 2013
De tweede verdieping

17 December 2013
Dakconstructie van het deel wat twee
verdiepingen telt

17 December 2013
Er wordt dagelijks hard gewerkt.
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Computerklas gestart in Rayanganaya
In september 2013 is een computerklas opgestart in Rayanganaya, met hulp van sponsoren uit
Nederland. De kinderen krijgen nu ook les in het werken op de computer. Het maakt hun wereld
groter. De kinderen leren snel. Onderwijs geeft hen kans op een betere toekomst.

Hier volgen enkele foto’s van de vrolijk beschilderde school, waarvan de computerklas deel uit maakt.

Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze tabel ontvangen de sponsoren in hun nieuwsbrief de verjaardagen van de geadopteerden die in
december 2013 tot en met maart 2014 jarig zijn of zijn geweest.
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Sinterklaas bezocht kinderen in de regio Haaksbergen
Het waren drukke tijden voor Sinterklaas en zijn nog steeds Zwarte Pieten in Nederland. Ook in
Haaksbergen en Beckum ging de Sint op bezoek bij veel kinderen. Ook voorzitter Theo van der Sman
hielp hem mee op 5 december. Waar Sinterklaas op bezoek kwam, werd een donatie gevraagd voor
de stichting. Ook de bezorgpieten waren weer erg druk. Er werd een prachtig bedrag ingezameld
geschonken, tijdens bezoekjes aan bedrijven en particulieren. Dit bedrag zal weer optimaal worden
ingezet voor hulp op Sri Lanka.
Sint laat graag meer zien over zijn werk. Kijkt u op www.hasintenpiet.nl

Steenwijkerland
Sinds twee jaar woont voorzitter Theo van der Sman in Steenwijkerland. Ook daar wordt door mensen
op verschillende manieren actie gevoerd om het werk van hun pastoor voort te kunnen zetten.
Tijdens het werkbezoek van Marc Oortman in augustus 2013 bleek overduidelijk, dat er in stilte meer
gebeurt vanuit Steenwijkerland dan we soms weten.
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Donatie van Stichting Kringloopbedrijf Borne
Stichting Kringloopbedrijf Borne verkoopt
tweede hands goederen aan particulieren.
De winst wordt aan het einde van het jaar
gedoneerd aan goede doelen. Vrijwilligers van
de stichting uit Borne werden uitgenodigd op
een feestelijke avond in de winkel zelf.
Elf goede doelen ontvingen een cheque om
mede met deze hulp het werk voort te kunnen
zetten. Ook de stichting Hulp aan Sri Lanka kreeg
tot grote vreugde van de vrijwilligers een
donatie om hulp te bieden aan de allerarmsten.

Kerstactie in Borne en Zenderen
Op zaterdag 14 en zondag 15 december nam een groep vrijwilligers deel aan de Kerstmarkten met de
actie ‘Laat een ster schijnen voor Sri Lanka’ . In de weken ervoor waren attenties ingezameld, na een
oproep in de regionale kranten. Deze werden ingepakt tot verrassende Kerstcadeautjes. Wie een
donatie deed om een melkpoederproject in Solepura te kunnen continueren in 2014, ontving een
cadeautje. Veel mensen deden ook spontaan een gift in de spaarbussen.
De Vincentiusvereniging uit Borne sloot aan bij de kerstactie en zij doneerden een prachtig bedrag. De
kerstactie bracht voldoende geld op om zwangere vrouwen, baby’s, jonge kinderen, zieken en
ouderen in het gebied ook in 2014 van melkpoeder te kunnen voorzien.

‘Shopping by Candlelight’ ‐ Borne
Afscheidsreceptie van dhr. Jan Klein Rot (Foto: Rond Haaksbergen week 52)
In maart 2013 trad dhr. Jan Klein Rot uit het bedrijf KRS
Adviseurs in Haaksbergen. Hij gaf het bedrijf over aan zijn
vennoot Jan Scholten. Er werd een afscheidsreceptie
gehouden. Dhr. Klein Rot vroeg niets voor zichzelf, maar
hen die iets wilden schenken vroeg hij een donatie voor de
Stichting Hulp aan Sri Lanka. Het bedrijf KRS Adviseurs
vulde de schenkingen aan en in december nam voorzitter
Theo van der Sman een prachtige cheque in ontvangst.
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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.

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.

De volgende Nieuwsbrief. Nr. 6 verschijnt in april 2014. 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 april 2014 naar de redactie:
familie.van.leuteren@kpnmail.nl
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