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Van de voorzitter....
Geachte belangstellenden van de Stichting HAS,
Mijn koffers staan weer gepakt, de dertig kilo voor de koffer precies afgewogen. Via het parochieblad
had ik een oproep gedaan voor mobieltjes, horloges en (kleine) knuffels. Zakken vol kleine pluche
beesten kwamen van alle kanten op mij af, ik kan wel een knuffelmuseum openen. Er is ook altijd die
aardige dame weer die de knuffels eerst in haar wasmachine doet en ze vervolgens aan mij meegeeft.
Horloges en mobieltjes, met name voor de financieel ondersteunde studenten die wij hebben. Dit
materiaal moet ik verdelen onder de drie dames die met mij mee zullen reizen. Bij het zien van de
knuffels dacht ik laatst, was de wereld maar zo zacht, fleurig en onschuldig als jullie, maar je weet
zeker dat het in Sri Lanka anders uitpakt. En toch weet ik dat er weer wat HAS druppels mogen vallen
op de gloeiende plaat, het geeft toch meer verkoeling dan men denkt. Een journalist vroeg ooit aan
moeder Theresa: ‘Wat heeft uw werk voor zin? Het is maar een druppel op de gloeiende plaat!’. Als
antwoord gaf zij: ‘Ik doe het werk ook niet om beroemd te worden, maar om trouw te zijn’. Vanuit die
trouwe bewogenheid mag ik mede namens u de reis aanvaarden.
Wat er verder te doen is:
Er zijn die nieuwe studenten die iemand heeft aanvaard om hen te ondersteunen, ik verheug mij nu al
om ze gaan ontmoeten. Er is het weerzien met andere studenten, gezinnen, weeskinderen, het blijde
gezicht van de herkenning. Er zullen enkele gezinnen zijn, die onverwacht feest gaan vieren, omdat ik
ze mag vertellen, dat we een sponsor vonden voor een nieuw te bouwen huis, dat hun leven onder
een bladerdak of golfplaten definitief voorbij is.
Ik moet de reis voorbereiden van de delegatie van de Rabobank Centraal Twente. Zij zorgden er met
hun gift voor dat wij het oude ‘Lourdes Girls Home’ te Kurunegala (Centraal Sri Lanka) met de grond
gelijk konden maken en een nieuw prachtig complex konden bouwen.
Het oude complex was donker, nat en zakte deels in. Het nieuwe is ruim, schoon, droog en licht,
voorzien met mooie bedden en voor de oudere meisjes meer privacy. Ik moet voor de opening een
orkestje regelen, een aantal dansers. De meisjes laten mij een repetitie zien van dansjes en liedjes
zoals mijn gasten in juli het zullen gaan beleven. Ik zal de truck gaan zien, de watertank die father Ajith
door een gift aan kon kopen om het schone drinkwater in het jungle gebied te bezorgen bij mensen
die te ver van de zuiveringsinstallaties wonen, om het zelf op te kunnen halen.
Kortom, ik verheug mij op de reis, het parochieleven dat je week in week uit volledig in beslag kan
nemen, laat ik even achter mij.
Zo’n werkbezoek betekent werk aan de winkel, zoals het woord dat ook zegt. Maar het is een andere
manier van bezig zijn. Niet minder inhoudsvol dan het werk van een parochiepastor, maar heel
anders.
In het vliegtuig, wat koffie om te beginnen, en niet te vergeten het rode stickertje aan de zijkant van
mijn stoel plakken, waarop staat: ‘wek mij voor eten’. Zo hoop ik al soezend naar Sri Lanka te gaan.
Ik zal daar aan u denken en u vast ook aan mij (ons).
Theo 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 Marc Oortman, 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 penningmeester
Op Internet is een uitgebreide uitleg verschenen, dat een Notariële actie voor periodieke schenkingen
niet meer nodig is. Via de site van de belastingdienst vindt u de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’,
een formulier wat hiervoor nodig is. Hebt u geen toegang tot internet, neemt u dan contact op met
mij. Ik stuur u de formulieren op, zodat u ze thuis in kunt vullen. Eén houdt u er in uw administratie en
de ander stuurt u naar onderstaand adres:
Norbert Molenkamp
Benninkstraat 14
7481 DL Haaksbergen
Tel: 053 – 8509657
Heeft u wel toegang tot Internet, dan kunt u een mail sturen naar info@stichtinghas.nl
Dan ontvangt u het formulier via de post. U kunt ook informatie lezen op de site van de
belastingdienst.
Hier volgt informatie van www.belastingdienst.nl
Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal
voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een
schriftelijke overeenkomst, genoemd de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ zijn opgemaakt tussen
u en het goede doel. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.
Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier ' Overeenkomst periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld
wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de
ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie
bewaren.
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Nieuws van de contactpersoon adopties
Het is bijna zover.
Op zondag 18 mei a.s. is er in Kurunegala weer een familiedag, een dag waarop Nedla en HAS weer in
gesprek gaan met de families en studenten die financieel geadopteerd zijn, door u als sponsor.
Ook nu weer konden er nieuwe studenten worden opgenomen in het programma, omdat er een
aantal studenten klaar zijn met de studie.
Het beleid dat we nu wat strikter hanteren is, dat zodra de student het diploma behaald heeft, hij of
zij het adoptieprogramma gaat verlaten. Hierdoor blijft het mogelijk om meer mensen kansen te
bieden. Zo heeft een bestaande sponsor een nieuwe student geadopteerd en heeft een tante van een
reeds langer sponsorende familie, twee studenten financieel geadopteerd.
Na de reis die onze voorzitter binnenkort naar Sri Lanka onderneemt zullen een groot aantal van de
sponsoren weer geïnformeerd worden over de actuele ontwikkelingen en digitaal foto’s toegezonden
krijgen.
Bedankt voor al uw ondersteuning voor de kinderen en studenten!
Vriendelijke groet: Ed van Leuteren
Sponsoravond in Borne
Op maandag 3 februari 2014 werd de avond voor sponsoren gehouden in Borne. Voorzitter Theo van
der Sman deed verslag in uitleg en via filmbeelden van zijn laatste werkbezoek. De gasten konden de
vorderingen in de bouw van het Lourdes Girls Home zien. De bouw van dit huis is mogelijk geworden,
dankzij Rabobank Centraal Twente. Hier werd ook de opening van de tweede waterzuivering in
Solepura getoond. Tijdens de film van de familiedagen herkenden veel sponsoren het gezin of de
student die door hen financieel ondersteund wordt.

Voorzitter Theo van der Sman verzorgt de presentatie van zijn werkbezoek.
Aan het einde van de avond werd een oproep gedaan om eens te ervaren hoe het is om beeld te zijn
en in een groep deel te nemen aan een kampioenschap. Twee sponsoren meldden zich aan om mee te
doen in april in Borne.
Studeren na een boekenmarkt.
In augustus 2012 werd de opbrengst van de boekenmarkt in Borne geschonken om talentvol talent in
Sri Lanka de kans te geven om te studeren. Thaksila zit inmiddels in het derde jaar van haar opleiding
op de universiteit. De studie verloopt goed en ze is de mensen in Borne dankbaar dat ze de kans krijgt
om een goede opleiding te volgen. Ze kan haar vierjarige opleiding aan de universiteit volledig
afronden met de opbrengst van de boekenmarkt uit 2012. Naast de studie woont ze in een huis met
enkele studentes, dichtbij de universiteit. Het geld wat zij maandelijks ontvangt wordt ook gebruikt
voor noodzakelijke kleding en voeding.
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Talentvol zijn en de kans krijgen om met hulp van een sponsor te studeren.
Geregeld ontvangt voorzitter Theo van der Sman berichten van studenten, waarin zij hem laten weten
hoe het met henzelf en de studie gaat. Hij ontving de volgende brief van een studente:
(Vertaald uit het Engels)
Aan de voorzitter van HAS (Nedla)
Wij mensen hebben soms iemand nodig in moeilijke tijden. In dit geval kwam HAS (Nedla) om mij te
helpen. Ik ben student in Sri Lanka. Vanwege de financiële problemen van mijn ouders vroeg ik mij af,
hoe ik verder moest met mijn studie. Toen hoorde ik van HAS (Nedla). Ik schreef een brief en ze
nodigden mij uit voor een gesprek. Ik ontmoette Pastoor van der Sman en andere bestuursleden. Ze
waren warme en betrokken mensen en ze spraken met mij over mijn problemen. Ze boden mij
financiële hulp aan. Dit betekende veel voor mij. Nu kan ik verder studeren en het gaat goed met mijn
opleiding.
Op deze manier is HAS (Nedla) van grote betekenis voor de arme mensen in Sri Lanka. Ik ben mijn
sponsor erg dankbaar voor haar vriendelijkheid en haar financiële hulp voor mij.
Ik woon ver van uw land af, maar ik wil met deze brief HAS (Nedla) bedanken voor mijn voortgezette
opleiding. Ik wens mijn sponsor en alle mensen van HAS (Nedla) alle goeds.
Brief van een andere studente aan haar sponsor:
(De brief is met toestemming van de studente vertaald en geplaatst.)
Ik heb een kleine familie, mijn moeder, mijn jongere broer en ik. Mijn moeder is huisvrouw en mijn
broer is veel jonger dan ik. Hij werkt af en toe om de kosten voor het onderhoud van ons gezin. De
laatste 4 jaar heb ik gestudeerd met veel financiële problemen. Mensen hielpen mij om toch mijn
Bachelor studie af te ronden. Ik studeer nu voor mijn Master, om Master Hindi te worden. In 2013
reisde ik naar India om verder te studeren. Deze studie duurt twee jaar. Ik ben nu in het tweede
trimester van het eerste jaar. Ik ben zo blij, omdat ik hulp heb gekregen om de opleiding te kunnen
betalen. Dank u wel vanuit de grond van mijn hart. Ik ben zo blij. Ik wil u bedanken, maar ik weet niet
goed hoe ik het moet zeggen. Met uw hulp kan ik ook mijn tweede studiejaar afmaken.
Heel veel dank voor uw hulp en moge God u zegenen.
Zilveren Priesterjubileum van Pastoor Hans Boogers:
Zwolle: Pastoor Hans Boogers viert op 23 juni 2014 zijn 25 jarig Priesterjubileum in de Parochies
Thomas a Kempis en Norbertus. Als jubileumgeschenk vraagt hij donaties voor de Stichting Hulp aan
Sri Lanka om, afhankelijk van donaties die binnen komen, huizen te bouwen voor gezinnen of
studenten te laten studeren, zodat ze later hun eigen mensen weer kunnen helpen. Pastoor Boogers
zoekt mensen die mee doen!
Verkoop van schilderijen.
Een beeldend kunstenaar uit Haaksbergen stelde via de Facebook‐pagina van de stichting vijftien
schilderijen van haar zelf beschikbaar voor de verkoop. Belangstellenden konden bieden via e‐mail en
de hoogste bieder werd na de sluitingsdatum gebeld. Een aantal schilderijen werden verkocht.
De opbrengst wordt ingezet voor directe hulp bij schrijnende gevallen tijdens het werkbezoek van mei
2014. Hier zijn vier schilderijen te zien.

4

65 jaar: Een huis voor een dakloze familie
Een man die onlangs 65 jaar werd en een feestje gaf, besloot aan alle gasten geen persoonlijk cadeau
te vragen. Hij vroeg de gasten om een donatie voor het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Hier
werd door familie en vrienden ruimhartig gehoor aan gegeven. Na een gesprek met onze voorzitter zal
een huis worden gebouwd voor een dakloze familie die in januari 2014 werd bezocht. Er werden
filmopnamen gemaakt in de hoop één of meerdere sponsoren te kunnen vinden om deze familie te
helpen. De 65 jarige en zijn familie zijn blij om de familie met twee jonge kinderen in Sri Lanka te
kunnen helpen.

TV TRIOS Borne biedt hulp voor beenprothese.
Mevrouw Jacqueline Holsink, vertegenwoordiger van TV TRIOS Borne overhandigde op vrijdag 7
februari een cheque ter waarde van € 350,‐ aan Theo van der Sman, voorzitter van de Stichting Hulp
aan Sri Lanka. De Triathlonvereniging TV TRIOS hielp tijdens ‘Shopping by Candlelight’ in Borne met
het schenken van chocolademelk en glühwein. Ze wilden hiervan een bedrag schenken aan een goed
doel. Het bestuur kwam op het spoor van de Stichting Hulp aan Sri Lanka.
De leden van TRIOS beoefenen verschillende takken van sport: hardlopen, zwemmen, wielrennen en
mountainbiken. Het leek Theo van der Sman een prachtig idee voor een sportvereniging als TV TRIOS,
om een 36 jarige man in Sri Lanka weer aan het lopen te krijgen middels een onderbeenprothese. Hij
leerde de man tijdens het werkbezoek enkele weken geleden kennen. De man is getrouwd en hij is
vader van twee dochters van tien en twee jaar. Hij verloor zijn onderbeen bij een ernstig
bedrijfsongeval. Werken kon niet meer. Zijn vrouw ging bedelen om voor het gezin te kunnen zorgen.
Het oudste kind kon niet naar school omdat ze voor haar kleine zusje moest zorgen.
Sri Lanka kent geen ziektenkostenverzekering of een WAO – uitkering. Het gezin zat compleet aan de
grond. Een andere vereniging uit Borne, die niet met naam genoemd wil worden, heeft besloten om
dit gezin maandelijks te helpen, zodat de moeder niet meer hoeft te bedelen en de oudste dochter
weer naar school kan. Het gezin ontvangt nu een maandelijkse bijdrage om van te leven.

Met instemming van TV TRIOS Borne wordt
hun gift gebruikt om de man een goede
onderbeenprothese aan te laten meten.
Dan kan hij opnieuw leren lopen en mogelijk
in de toekomst weer werk vinden om voor
zijn gezin te kunnen zorgen.
Inmiddels is de man met een NEDLA ‐
bestuurslid voor een consult bij een
prothesemakerij geweest. Op korte termijn
zal hij veel beter kunnen lopen.
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Gasten bij Living Statues in Borne doneren gul voor ziekenzorg aan kinderen op Sri Lanka.
Op zondag 13 april nam de groep ‘De Heelmeesters’ uit Borne deel aan het open kampioenschap
Noordoost Nederland voor Living Statues in Borne. ‘De Heelmeesters’ voerden actie om geld in te
zamelen om zieke baby’s en kinderen op Sri Lanka te laten behandelen. De groep was als ‘De
Heelmeesters’ te zien, als een hard werkend medisch team in Oud Borne. Ze voerden de actie ‘Help
een ziek kind naar de dokter!’ Het team zette zich in voor het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka.
Vijf beelden uit de groep kwamen uit Borne. Vier van hen waren al eerder standbeeld om de arme
bevolking op verschillende manieren te helpen. Serge, is 11 jaar oud. Hij deed voor het eerst mee. Hij
wilde graag beeld zijn om zieke kinderen in Sri Lanka te helpen. Hij kent het werk via voormalig
pastoor Theo van der Sman en de huidige pastoor in Borne, Marc Oortman. Hij had er al veel over
gehoord. Een groep vrijwilligers uit Borne helpt al langer mee. Dat wilde Serge ook graag, door mee te
doen als standbeeld. En stil zijn en staan..., dat kon hij.
Drie beelden kwamen uit Haaksbergen. Eén van deze beelden was Niels. Hij is 13 jaar en het hele jaar
2013 werd hij behandeld voor een ernstige ziekte. Hij onderging veel medische behandelingen en
zware operaties. Samen met zijn ouders, zijn broertje en familie bleef hij optimistisch. Niels is nu aan
de beterende hand, ook al moet hij nog geregeld voor controles terug naar de dokter.
Hij wilde, door mee te doen als standbeeld, graag vertellen hoe belangrijk het is, dat zieke kinderen in
Sri Lanka snel en goed geholpen worden. In Nederland kan dat. In Sri Lanka kan dat niet. Als de ouders
geen geld hebben voor de behandeling die nodig is, dan wordt hun kind niet geholpen. In Sri Lanka
moeten ouders vooraf betalen en meestal is het geld er niet. Als kinderen met spoed geopereerd
moeten worden, kunnen ouders wel hulp vragen aan de regering, maar de aanvraag duurt erg lang.
Vaak is het dan voor een ernstig zieke baby of kind al te laat. Dat vindt Niels heel erg en hij hoopte dat
veel mensen geld in de bus zouden doen, zodat de Stichting Hulp aan Sri Lanka snel kon helpen, door
geld over te maken voor medische behandelingen. Op de vraag wat hij wilde uitbeelden kwam het
antwoord snel:”Nu wil ik als beeld een dokter zijn en geen patiënt”.
Niels groeide op met de stichting. Zijn moeder zat enkele jaren in het bestuur en ze ging samen met
zijn oom op werkbezoek naar Sri Lanka. Zijn oom Marc is bestuurslid van de stichting. Ook zijn opa en
oma gingen mee. Niels zag van jongsaf volop foto’s van het werk wat in Sri Lanka wordt gedaan. Zijn
moeder was samen met hem als beeld in de groep te zien. Het derde beeld uit Haaksbergen meldde
zich aan op de informatieavond voor sponsoren in Borne, die in januari werd gehouden. Ze is zeer
betrokken bij het werk van de stichting. In mei van dit jaar zal ze voor de tweede keer deel nemen aan
een werkbezoek.
Er werd tijdens dit prachtige kampioenschap € 1.450,‐ geschonken. De giften komen op zeer korte
termijn aan in het land en de eerste medische behandelingen, onder andere voor kinderen met
nierproblemen, zullen direct worden ingezet. ‘De Heelmeesters’ zijn alle donateurs en de organisatie
van het kampioenschap dankbaar voor alle hulp.
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De groep beelden in Borne

Chirurgen doen mee aan het Open Drentse kampioenschap Stiefkiekn…. in Drenthe.
Twee vrijwilligers uit Borne hebben zich als chirurgen ingeschreven, om met hun deelname geld op te
halen voor medische zorg aan zieke kinderen in Sri Lanka. Het kampioenschap wordt gehouden in
Westerbork en wel op zondag 22 juni 2014. De beelden zijn te zien van 12.00 uur tot 17.00 uur op de
aangegeven beeldenroute in Westerbork. Om 17.15 uur is de prijsuitreiking in Rolde.
Bent u in de buurt op deze zondag..., dan bent u van harte welkom.

Water

In Nederland draaien we de kraan open en
er is water, koud en warm... In Sri Lanka
moeten veel mensen het stellen met water
uit de put. Hiervoor moeten vaak grote
afstanden overbrugd worden. Een familie in
Sri Lanka heeft in februari aansluiting op
water en elektriciteit gekregen. De
kinderen genieten volop van het water, wat
nu ook bij hen uit de kraan stroomt. Het
water hoeft niet meer van ver te worden
gehaald. Ook daar wordt sponsorgeld voor
ingezet.
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Watertank
In de regio Solepura is op 9 mei een grote watertruck in gebruik genomen. Met hulp van sponsoren uit
Nederland werd het mogelijk om deze truck aan te schaffen. De tank is van roestvrij staal, waardoor
het water hygiënisch vervoerd kan worden. Deze truck kan ook grotere afstanden afleggen per dag,
naar mensen die in veraf gelegen gebieden wonen. Het water wat wordt rond gebracht is gezuiverd
via de twee waterzuiveringsinstallaties die in Solepura werden gebouwd. De installaties pompen water
omhoog en zuiveren het via een ingenieus filtersysteem. Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
van de mensen die er wonen, worden eruit gehaald.
Met het vervoer van water in deze truck worden veel meer mensen aan schoon en veilig drinkwater
geholpen, dan voorheen mogelijk was. Veel dank aan de sponsoren uit Nederland!

Tekst op het bord bij de waterzuivering:
‘Levens veranderen door een duurzaam waterzuiveringssysteem’
Solepura, Sri Lanka
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Nieuwbouw Lourdes Girls Home wordt enthousiast gevolgd door Rabobank Centraal Twente.
Ook u kunt in deze Nieuwsbrief de vorderingen bekijken.

22 Februari 2014: Bouw van de toiletput.

22 Februari 2014:
De meubels voor het Lourdes Girls Home
worden gemaakt.

5 Maart 2014: De vloeren worden gelegd.

21 Maart 2014: Buitenzijde Lourdes Girls Home in
aanbouw, 10 maanden na de start van de bouw.

21 Maart 2014: Lourdes Girls Home in aanbouw.
De buitenzijde wordt geschilderd.

3 Mei 2014: Het Lourdes Girls Home
van een afstand gefotografeerd
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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. Als u periodiek wilt schenken en deze periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden,
kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke
overeenkomst, genoemd de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ zijn opgemaakt tussen u en het
goede doel. 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
en u kunt ze delen. 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 verschillende
fotoalbums bekijken.

De volgende Nieuwsbrief. Nr. verschijnt in augustus 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 augustus 2014 naar de redactie:
familie.van.leuteren@kpnmail.nl
Deze Nieuwsbrief wordt ook beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via www.stichtinghas.nl
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