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Van de voorzitter....
Opening Lourdes Girls Home
In de middag van dinsdag de 8e juli vertrok via Dusseldorf een groep van totaal tien personen naar
Sri Lanka. Op woensdagachtend, na een overstap te Dubai, kwam met een tijdsverschil van vier en
een half uur het vliegtuig in Colombo aan. Een verrassing was, dat het bestuur van de NEDLA voltallig
aanwezig was en de gasten van bloemen voorzag. Zo vertrok de versierde groep met de delegatie van
de Rabobank Centraal Twente naar een nabijgelegen hotel om een aantal uren tot rust te komen. In
de late namiddag waren een tweetal eerste steenleggingen voorzien, dit was de eerste keer dat de
Rabo‐delegatie duidelijk oog in oog kwamen te staan met de grote armoede op Sri Lanka. Hier en daar
zag ik mensen wel slikken, maar de gedachte dat deze mensen binnenkort een fatsoenlijk huis zouden
hebben, maakte alles weer goed.
De volgende dag reden wij in de richting van Kandy, maar eerst naar het Olifantenweeshuis te
Pinawella, daarna een lunch in het gastvrije Paradise Restaurant van een van onze bestuursleden.
Aansluitend reden wij naar Kandy om getuige te zijn van de Kandydance show. De gasten hebben niet
doorgehad dat wij al met al aan een redelijk strak schema vastzaten. Stiekum keek ik af en toe op mijn
horloge en voelde mij gelukkig, toen ik merkte dat wij ruim op tijd bij de Kandydancers zouden zijn.
Na de hotelkamers aangewezen te hebben gekregen, bezochten wij een nabij gelegen
jongensweeshuis. Daar brachten wij (onder andere) de nieuwe T shirts naartoe. Iemand in Borne was
zo vriendelijk geweest om stapels nieuwe T shirts voor deze jongens te kopen, elke gast had een
viertal kilo’s extra bagage bij zich, kortom, we konden veel meenemen, pluche beesten, T shirts,
horloges, mobieltjes, (Rabo) balpennen etc.
Absoluut hoogtepunt was de volgende dag, de 11e juli zouden we om 15.30 uur in Kurunegala moeten
zijn om het Lourdes Girls Home te openen. In de ochtenduren waren we nog te gast geweest in het
Ouderencentrum nabij Kandy. Daar bezichtigden wij het hele complex, de nieuw‐ en de oudbouw.
Op naar Kurunegala, in het bijzijn van de bisschop en de pauselijke nuntius vormde zich een stoet met
Kandydancers voorop. De openingshandelingen werden verricht, de vlaggen hijsen, volksliederen
zingen en netjes in de houding staan. De melk moest eerst overkoken, met kookt dan kokosmelk en
als het kleine stenen potje overkookt mag men weer verder met de rituelen. De steen met de teksten
werd onthuld, jammer is wel dat de Nederlandse ambassadeur op de steen vermeld staat. Hij heeft
zich kort voor de plechtigheid afgemeld, omdat hij bij nader inzien andere verplichtingen had. Heel erg
jammer!
Twee Nederlandse meisjes voegden zich nog bij ons gezelschap, kortom, in het bijzijn van een grote
Nederlandse delegatie werd het lint doorgeknipt, de sleutel in het slot gestoken en was het een van
de dames van de Rabodelegatie die het eerst het huis officieel betrad. Veertig nieuwsgierige nieuwe
bewoonsters volgden de groep, voor hen was het immers het grootste feest. Hier en daar zag ik
mensen een traan wegpinken, de sfeer zat er goed in. Alhoewel het weeshuis al enkele weken klaar
was, wilde men absoluut niet van de oude locatie naar de nieuwe zonder officiële opening. Er werd
gedanst en tussendoor waren er enkele korte speeches. De meisjes kregen allemaal nieuwe schoenen
en slippers, nieuwe jurken hadden zij al gekregen.
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Alhoewel ik daarvoor niet op het programma stond, mocht ik het nieuwe huis zegenen, naar oud
katholiek gebruik met wijwater en gebeden uit te spreken. Ik liep door het huis en begreep toen pas
goed, dat dit het grootste project is dat onze stichting ooit bouwde. Een leslokaal, een kapelruimte,
een grote eetzaal en een tweetal slaapzalen, (een boven voor de kleine meisjes – een beneden voor
de grotere). Er is een kantoor en er zijn ziekenkamers. Totaal negen toiletten en douches, er zijn
ziekenkamers en een kantoor, een kamer voor het onderbrengen van gasten, een computerruimte
met vier nieuwe computers. Een grote keuken en proviandruimte. Ieder meisje heeft een eigen kast,
klamboe, een nieuw bed, nieuwe lakens, kussens, badhanddoeken etc. etc. Het geheel is door de
Rabobank Centraal Twente betaald, mede namens de meisjes en vele anderen ben ik hen heel erg
dankbaar. Ik huil niet zo snel, maar als je dan alles op je in laat werken, had ik moeite mijn tranen te
bedwingen. Na een leuk programma hadden wij nog een buffet en we gingen laat naar het hotel in
Kandy terug. Iedereen was verbluft over het optreden van bejaarden en kinderen op één dag. Maar
het Lourdes Girls Home oversteeg alle verwachtingen.
De volgende dag was het alweer vroeg aantreden, we gingen naar de familiedag in Mawanella. Daar is
de groep een uur geweest, want met tuc tucs ging men naar het nabij gelegen NEDLA Village, waar wij
als stichting voor elf (Boeddhistische) gezinnen een huis bouwden tegen een berghelling aan. Toen de
groep terug kwam, was er een Srilankaanse maaltijd en nam het bestuur afscheid van de groep toen
zij met een grotere bus terug gingen naar het hotel in Negombo.
Ik bleef achter omdat de familiedag doorliep tot 20.15 uur, waarna nog een bestuursvergadering
plaatsvond. Laat reisde ik achter de groep aan naar Negombo, even een drankje en naar het huis van
Suneth. (In verband met de kosten verblijf ik niet in hotels maar bij vrienden / bekenden). De volgende
dag vertrok de groep naar de verschillende bestemmingen, de zondag en de maandag waren voor mij
al ingevuld vanwege verplichtingen, bezoekjes afleggen etc. De dinsdag was vrij, helemaal vrij. Dan
kunnen enkele uren plotseling als een oase zijn, ik heb in geen tijden zo tevreden en goed geslapen.
Theo 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 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.

Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze tabel vinden sponsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in augustus 2014 tot en met
oktober 2014 jarig zijn of zijn geweest. Deze tabel is alleen voor sponsoren beschikbaar.
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11 Juli 2014: Nieuwbouw Lourdes Girls Home is geopend door een delegatie van
Rabobank Centraal Twente.
‘Ik liep door het huis en begreep toen pas goed, dat dit het grootste project is dat onze stichting ooit
bouwde’. (Citaat Theo van der Sman)

11 Juli 2014: Een warm welkom
voor de gasten uit Nederland.

De kinderen zijn aanwezig bij de opening.
Zij gaan in het nieuwe Lourdes Girls Home wonen.

De Kandy Dancers luisteren het feest op
met muziek en dans.

Als de kokosmelk overkookt,
kan het huis geopend worden.

Dhr. Nijenhuis van Rabobank Centraal Twente
verricht de openingshandeling.

De meisjes zingen en dansen voor de zo
belangrijke gasten uit Nederland, die hen een
thuis hebben geschonken.
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Zilveren Priesterjubileum van Pastoor Hans Boogers:
Zwolle: Pastoor Hans Boogers vierde op 23 juni 2014 zijn 25 jarig Priesterjubileum in de Parochies
Thomas a Kempis en Norbertus. Als jubileumgeschenk vroeg hij donaties voor de Stichting Hulp aan
Sri Lanka om, afhankelijk van donaties die binnen komen, huizen te kunnen bouwen voor gezinnen.
Het feest was prachtig en veel mensen doneerden. In februari gaat pastoor Boogers mee naar Sri
lanka tijdens een werkbezoek. Daar zal hij de huizen openen, die van de giften bij zijn jubileum worden
gebouwd. De eerste stenen werden gelegd tijdens het werkbezoek in juli. Pastoor Boogers is eenieder
dankbaar voor de giften voor zoals hij zegt ‘de mensenkinderen van Sri Lanka’.

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 man, genaamd Upal, ging enkele malen naar
een prothese – makerij. Daar werd zijn prothese
goed aangemeten. Upal kreeg de prothese op 14
juni. Hij kan nu weer goed en pijnvrij lopen. Ook
een andere vereniging uit Borne betaalde een
deel mee. Upal is de sponsoren uit Nederland
zeer dankbaar voor de hulp. Kunnen lopen
betekent voor hem weer kunnen werken. Een
baan betekent, dat hij weer zelf voor zijn gezin
kan zorgen, net als voordat hij zwaar gewond
raakte.
Het gezin wordt nu ook maandelijks ondersteund
om hen in de noodzakelijke kosten van
levensonderhoud te kunnen helpen.
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7 Juni 2014 Havendagen in Vollenhove
Tijdens de Havendagen in Vollenhove werd de hele dag koffie en thee en iets lekkers erbij verkocht.
Veel mensen schoven even aan op het terras. Voor het eerst werden dit jaar ook bakjes aardbeien
verkocht, die waren geschonken door de familie Suiker.
De opbrengst van de aardbeien, de koffie en theeverkoop, soesjes, kwark‐/ appelgebak en het maken
van kinder ‐ tattoos werd na aftrek van de onkosten geschonken aan Stichting Hulp aan Sri Lanka.
Vrijwilligers treden op als beeld voor Stichting Hulp aan Sri Lanka
Twee vrijwilligers uit Twente deden twee keer mee als beeld bij verschillende kampioenschappen in
Drenthe. Op 22 juni deden ze als chirurgen mee aan het Open Drentse kampioenschap Stiefkiekn in
Westerbork.
Het was een drukke en vrolijke dag met zeer veel toeschouwers in het centrum van Westerbork. Veel
mensen deden een gift in de ton, om zieke kinderen op Sri Lanka te kunnen helpen. De opbrengst van
deze dag werd geschonken om zieke kinderen in de regio Solepura te kunnen helpen.

Stiefkiekn

Chirurgen zitten klaar voor patiënten

Voor hetzelfde doel trokken de vrijwilligers op 10 augustus naar Rolde. Daar werd deel genomen aan
het evenement ‘Beeldschoon Rolde’. Zij schreven in als ‘Bankstel’ . Mevrouw Jet Smit ‐ Bakker bezocht
het evenement. Haar man Tamme Smit was samen met haar grondlegger van Stichting Hulp aan
Sri Lanka. Ze realiseerden samen veel projecten voor de arme bevolking op het eiland. Met veel
plezier volgt zij de activieiten en alles wat via de stichting gerealiseerd wordt in Sri Lanka. Na afloop
werd de opbrengst van deze dag samen met haar geteld. De opbrengst is geschonken aan de stichting.

Beeldschoon Rolde

Mevr. Jet Smit ‐ Bakker bezoekt het ‘Bankstel’.
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30 Augustus Boekenmarkt Borne
Op zaterdag 30 augustus werd de Boekenmarkt in Borne gehouden, als onderdeel van de Melbuul’n
dagen. In de weken ervoor hadden veel mensen boeken geschonken. Vier vrijwilligers sorteerden de
boeken op genre. De zaterdag begon zeer regenachtig, maar het lukte toch om de boeken uit te
stallen op de twee stands. Alles bleef droog. Ook achter de stand stond een grote rij kratten met
boeken op zoek naar een koper. De belangstelling ’s morgens was gering door een fout in de
programmakrant, die aangaf dat het om 12.00 uur zou beginnen. ’s Middags werd het wat drukker
maar de felle regenbuien zorgden geregeld voor lege straten. De boeken waren veilig afgedekt en er
vormden zich plassen op het plastic. Maar alle vrijwilligers, waaronder ook twee bestuursleden,
bleven opgewekt. Aan het einde van de dag bleek de opbrengst verrassend mee te vallen. De
opbrengst is geschonken aan de stichting. De vrijwilligers bedanken alle mensen die boeken hebben
geschonken of gekocht en hen die een gift doneerden.

Ondanks de regen wisten de echte boekenliefhebbers
de stand wel te vinden.

Bestuursleden Thijs Rupert en Ed van
Leuteren hielpen enthousiast mee.

6 September 2014
Op zondag 6 september werd het dorpsfeest in Kuinre gevierd. Er werd op zondagmorgen een
oecumenische dienst in de feesttent gehouden. Deze werd druk bezocht. De inzameling voor een goed
doel werd dit jaar geschonken aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka, om mee te helpen aan huizenbouw
op Sri Lanka voor mensen die geen onderdak hebben.
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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 december 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 december 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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