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Van de voorzitter....
Gedachten bij tien jaar Stichting Hulp aan Sri Lanka – Stichting HAS
Langs een doorgaande weg stond een grote tent en daar vlakbij een bordje met het woord ‘museum’.
Daar vlak achter kon je een rode lange trein zien staan, die ver buiten de rails stond. Een grote
vloedgolf had de trein een honderd meters naast de rails neergezet. Er waren mensen gevlucht naar
de trein toen ze een golf van zo’n tien meters bij Tangalla in Sri Lanka op zich af zagen komen. Die
immens grote trein zou redding kunnen bieden, als je daar maar binnen was dan zou je veilig zijn, zal
de gedachte zijn geweest, veel tijd van nadenken is er niet geweest. De honderden mensen die in de
trein zaten zijn omgekomen. Noodgedwongen boog ik mijn hoofd om de tent, ingericht als museum
binnen te gaan. De laagte en het gebogen hoofd voelden goed, op de een of andere manier wil je toch
een teken stellen van eerbied en van sprakeloos medelijden. Er lag een wekkertje te midden van
allemaal aangespoelde spullen die ten toon werden gesteld. De wekker stond stil op 7.58 uur, precies
de tijd van het drama.
Van vrienden in het zuiden, was een jongen Mahesh, getuige van een golf die op de kust afstormde.
Hij zat boven op een rots en waarschuwde de mensen op het strand beneden hem. De zee had zich
minuten daarvoor teruggetrokken en de vissen lagen op de drooggevallen zeebodem te happen.
Behalve Danush was iedereen op tijd gered. Danush was nog maar een jaar of acht, zijn moeder liep
na maanden nog met het bundeltje kleding van haar zoon onder de arm. Het laatst had ze hem naakt
gezien, hij was verdronken en hij lag ergens in een paar struiken, een kilometer van de kust. Danush
zou kleding moeten hebben als hij weer terug zou komen, ze hield de hoop levend hem terug te zien
en ze koesterde zijn kleding nog wat. De briefjes aan de bomen geprikt, de foto’s de namen en de
verdwazing waarmee velen rondliepen, staan nog vers op mijn netvlies. En nu, gisteren reed een trein
van Colombo naar de plaats des onheils van tien jaar geleden, de trein stond stil op de plaats waar het
toen allemaal gebeurde. Sri Lanka rouwde weer voor één dag, maar ook daar gaat het leven door.
Ik heb het als een teken gezien, dat de Stichting Hulp aan Sri Lanka (2), de voortzetting van de veel
oudere en inmiddels opgeheven Stichting Hulp aan Sri Lanka (1), uitgerekend de dag na de Tweede
Kerstdag bij de notaris werd opgericht.
De tsunami is weliswaar naar de achtergrond verdwenen, de zorg voor de lijdende arme mensen is er
niet minder op geworden. Er is vanuit het buitenland veel geld naar Sri Lanka gegaan, met name met
Japans geld zijn veel wegen,bruggen en spoorwegen hersteld. Maar de armen zijn zo arm als voorheen
gebleven, de toeristenindustrie is weer wat op gang gekomen en brengt een aantal geld in het laatje.
De toeristen rijden in bussen rond en vergapen zich aan de mooie tempels, Boeddhabeelden en de
schitterende natuur, ze hebben geen notie van hoe mensen achter deze coulissen moeten leven.
Op 22 januari 2015 vertrek ik weer naar Sri Lanka, in het begin reis ik alleen met ons bestuurslid
Luciën, tevens chauffeur. Ik ga met hem met name naar gebied waar vrijwel iedereen in armoede
leeft, het werkgebied van ons bestuurslid father Ajith in Solepura. We mogen delen in het succes van
wat de zuiveringsinstallaties en de grote watertruc inmiddels hebben gedaan. Honderden mensen zijn
aan het herstellen van ziekten, opgelopen door het langdurig gebruiken vervuild drinkwater. Ik zal bij
Ajith logeren, ook dit keer zal hij vast mijn kamertje weer op binnengeslopen slangen controleren.
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Tevens zal ik het advies krijgen om niet in de nacht naar buiten te gaan, dat is het moment dat de
krokodillen uit het naastgelegen meer de buurt afstruinen.
De 4e februari komt er een groep uit Nederland bij van totaal zes personen, dan begint de periode van
een rondreis en voor mij hard werken. Pastoor Hans Boogers uit Zwolle zal huizen gaan openen,
gebouwd van het geld dat hij kreeg bij zijn 25 jarig priesterjubileum. Met name zijn er twee drukke
familiedagen gepland, dan moet ik fit moeten zijn om alle verhalen te horen, en vragen van
ondersteunden zo goed mogelijk te noteren. Er zijn bestuursvergaderingen en er is een stukje
ontspanning. Een aardige mevrouw maakte opnieuw veel kinderkleding, dozen vol kleertjes mocht ik
weer bij haar ophalen. Iedere gast krijgt van mij een pakket van ongeveer vijf kilo extra mee, dat zijn
bij elkaar heel wat kleertjes. De dinsdag voor Aswoensdag ben ik weer terug, dan zal ik de askruisjes
weer uitdelen: “Mens bedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”. We kunnen het in feite niet
duidelijk genoeg weten, want alles is betrekkelijk. We hebben een taak in het leven en voor hoelang
dat is? ‐ niemand weet het. Maar ik ben er van overtuigd dat eens de vraag gesteld wordt wie je voor
je naaste bent geweest. Dank aan een ieder, die op wat voor wijze dan ook bijdroeg om de pijn voor
de armen van de armen te verzachten. Misschien is het wel ouderwets, als een tekst die ik nog
recentelijk op een knikengeltje zag staan, maar ik meen het echt van harte: Moge God u lonen.
Theo van der Sman.

Uitnodiging voor 23 maart 2015
Geachte sponsoren, dag allemaal,
Het bestuur van de Stichting Hulp aan Sri Lanka nodigt u van harte uit voor een informatie‐ en
ontmoetingsavond. Op deze avond worden alle sponsoren van projecten, huizen of sponsoren die
deelnemen aan het adoptieprogramma van harte uitgenodigd. Ook belangstellenden die meer willen
weten over het werk van de stichting zijn van harte welkom.
Voorzitter van de stichting, Theo van der Sman zal een presentatie houden over de familiedagen, die
in februari worden gehouden tijdens zijn werkbezoek aldaar. Hij zal ook verslag doen van de
ervaringen van deze reis. U kunt kijken naar filmbeelden die tijdens het werkbezoek en bij de
familiedag gemaakt zullen worden. Wellicht komt ook uw kind/student in de film voorbij.
Heeft u vragen, dan kunt u deze aan de aanwezige bestuursleden stellen.
U bent van harte welkom op: Maandag 23 maart 2015.
De zaal is open vanaf 19.15 uur.
De presentatie van voorzitter Theo van der Sman begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Locatie: Parochiehuis Stefanshof naast de St.Stephanuskerk
Grotestraat 207
7622 GH Borne

2

28 September 2014: World Statues in Arnhem
Op zondag 28 september werd het World Statues
Festival in Arnhem gehouden. Daar namen twee
vrijwilligers deel in de hoop giften te kunnen
schenken aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Ze
gingen als Bankstel. Het was een prachtige
zonnige dag. Aan het einde van de dag was de
prijsuitreiking door Burgemeester Kaiser. Toen
bleek dat het Bankstel in de categorie amateurs
de derde prijs had gewonnen, een medaille,
bloemen en een geldbedrag. De prijs en de giften
zijn geschonken aan de stichting.

Watercontainers zijn geschonken aan bewoners in de regio Solepura
Op 5 oktober zijn 300 watercontainers uitgereikt aan een grote groep bewoners in de regio Solepura.
Met een truck wordt gezuiverd drinkwater gebracht naar hen die ver weg wonen. Nu kunnen zij het
drinkwater hygiënisch bewaren. Bestuurslid Father Ajith Rohan Fernando reikte de containers uit
namens de sponsoren in Nederland.

Uitreiken van watercontainers
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Goed nieuws voor Triatlonvereniging Trios uit Borne: Baan voor Upal
Upal heeft een baan.
In februari 2014 schonk Triatlon ‐
vereniging Trios uit Borne een
bijdrage aan de Stichting Hulp aan
Sri Lanka. Na overleg werd dit
bedrag besteed aan een prothese
voor een man op Sri Lanka, die zijn
onderbeen verloor door een
ongeval. Upal kreeg in juni zijn
prothese en hij leerde er goed mee
om te gaan. Het goede nieuws kwam
dat Upal een baan heeft gevonden
als Tuc Tuc chauffeur. Hij kan nu
weer zelf voor zijn gezin zorgen.

Tractor is geschonken coöperatie van boeren op Sri Lanka
Op Sri Lanka is een coöperatie van boeren opgericht. vanuit Twente kwam een gift om de boeren een
tractor te kunnen schenken. Met de gift kon een gezamenlijke tractor worden gekocht die met een
opgeleide chauffeur ingezet kan worden op de landbouwgronden van boeren die bij de coöperatie zijn
aangesloten. Zo wordt de opbrengst van het land veel groter, omdat het land beter bewerkt wordt. De
grond wordt goed omgeploegd, voordat wordt ingezaaid of geplant.

De tractor is aangeschaft.

Vanaf de eerste dag wordt de tractor ingezet om de grond te bewerken
en zo de opbrengst te vergroten.
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Goede doelenavond Stichting Kringloopbedrijf Borne
Op vrijdag 12 december werden vrijwilligers uitgenodigd voor de Goede Doelenavond van Stichting
Kringloopbedrijf Borne. Op deze avond werden schenkingen gedaan aan meerdere goede doelen.
Ook de Stichting Hulp aan Sri Lanka zou een donatie ontvangen, om het werk in Sri Lanka voort te
kunnen zetten. Twee vrijwilligers uit Borne waren aanwezig op de feestelijke avond bij het dertig jarig
bestaan van het kringloopbedrijf.
Na een boeiende inleiding werden de cheques uitgereikt aan de vrijwilligers. Voor het werk van
stichting HAS werd een cheque van € 1.000,‐ uitgereikt . De vrijwilligers waren erg blij met deze
prachtige gift.

Stichting Kringloopbedrijf Borne

De cheque voor de stichting

Kerstacties in Borne, Haaksbergen en Vasse
Borne
Op 29 november werd een Adventsmarkt gehouden in de Kringloopwinkel in Borne. Vrijwilligers van
de Stichting Hulp aan Sri Lanka stonden achter een stand. Mooie artikelen werden verkocht. De
poppen in Borne kunnen worden aan gekleed dankzij de familie Korf van Carnavalsland. Een
vrijwilligster maakte prachtige engeltjes en veel gasten kochten er één. Veel dank aan Stichting
Kringloopbedrijf Borne voor de gastvrijheid, koffie, soep en broodjes voor alle deelnemers. Op
zaterdag 13 december waren vrijwilligers met een stand in het centrum van Borne bij ‘Shopping by
Candlelight’. Er werd heerlijk gebak verkocht en engeltjes die door een vrijwilligster gehaakt werden.
De familie Korf van Carnavalsland schonk poppenkleding en andere cadeauartikelen.
De opbrengst van beide kerstmarkten wordt ingezet om bedden aan te schaffen voor mensen in een
zeer arm gebied op Sri Lanka.

29 November 2014:
Adventsmarkt bij Kringloopbedrijf Borne

13 December 2014
Deelname ‘Shopping by Candlelight – Borne
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Haaksbergen
Op zondag 14 december was een stand van de stichting te vinden op het kerstevent op de Markt in
het centrum van Haaksbergen. Op deze sfeervolle middag op de Markt speelde een bestuurslid op
accordeon prachtige kerstliederen. Ook hier werden veel kerstcadeautjes verkocht. De opbrengst
werd geschonken voor melkpoederpakketten, die voorzitter Theo van der Sman op de familiedagen in
februari zal verstrekken aan families die het hard nodig hebben.

De deelname aan het Kerstevent maakt het mogelijk
om een flink aantal families van melkpoeder te voorzien op de familiedagen in februari.

Vasse
Op zaterdag 13 en zondag 14 december 2014 werd een Brocante Kerst Markt gehouden bij Café –
Restaurant Bolscher aan de Denekamperweg 8 in Vasse. Zij stelden de ruimte beschikbaar. Deze markt
werd evenals vorige jaren, verzorgd door Stan Kooij en Marie Benerink.
Zij hadden een ruim geselecteerde collectie verzameld van o.a. Vintage, glaswerk,bisquit porselein,
serviezen, klein meubilair, religieuze voorwerpen, waaronder beeldjes, schilderijen, koper, tin, email ,
imari etc.
Deze markt wordt twee keer per jaar gehouden, in de zomer bij de familie Benerink in de tuin en in de
winter mogen ze gebruik maken van de sfeervolle locatie bij Bolscher. Zij sponseren tevens een goed
doel; Hulp bieden aan kansarme kinderen op Sri Lanka.
Diverse mensen hadden, mede door dit doel, veel spullen ingebracht. Vrijwilligster Annie Koopman
maakte bloemstukken, die te koop werden aangeboden voor het goede doel.
De markt werd op zaterdag druk bezocht. Op zondag was het rustiger. De opbrengst werd geschonken
aan de stichting, waarvan zij het werk leerden kennen, toen voorzitter Theo van der Sman als pastoor
werkzaam was in de regio Tubbergen, waar Vasse onder valt.

Gezellige Brocante Markt in Vasse
6

Kerstwensen vanuit Sri Lanka voor sponsoren
Het jaar 2015 is begonnen.
In Sri Lanka maakten kinderen en studenten die
financieel ondersteund worden vanuit
Nederland, kerstwensen voor hun sponsor. Deze
werden ingezameld door het NEDLA ‐ bestuur. Er
kwamen twee grote pakketten naar Nederland.
De kaarten zijn allemaal bezorgd of verzonden.
Namens de gezinnen en studenten wensen we u
een gelukkig 2015.

Januari 2015: Leerlingen Montessori College Twente corresponderen met leerlingen in Solepura.
Leerlingen van het Montessori College Twente in Hengelo corresponderen met leerlingen van hun
eigen leeftijd in Solepura ‐ Sri Lanka. In september 2014 bezocht Father Ajith Rohan Fernando, tijdens
zijn werkbezoek aan Nederland, de klas die tweetalig onderwijs volgt. Hij is bestuurslid van NEDLA
Friendship Foundation in Sri Lanka. Hij vertelde over het onderwijs in zijn land. De leerlingen schrijven
elkaar geregeld en er werden ook kerstwensen uitgewisseld. Father Ajith stuurde foto's hoe de
kinderen uit Sri Lanka, die naar de leerlingen in Hengelo schrijven, in verschillende nederzettingen
werden opgehaald voor hun Kerstfeest.

Rabobank Centraal Twente schenkt fotoboeken
Rabobank Centraal Twente liet in januari fotoboeken maken voor alle meisjes en de zusters die in het
Lourdes Girl’s Home wonen. Het meisjeshuis werd op 11 juli 2014 geopend. Hierbij was een delegatie
van de Rabobank aanwezig. De fotoboeken geven een prachtig beeld van die feestelijke dag voor hen
allemaal. Ze gaan mee in de bagage van de groep die op korte termijn naar Sri Lanka vertrekt. Ze
worden uitgereikt tijdens een bezoek aan het Lourdes Girl’s Home, tijdens het werkbezoek.
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Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In een overzicht ontvangen alleen de spnsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in november
2014 tot en met maart 2015 jarig zijn of zijn geweest.
Dagelijks en algemeen bestuur
De Stichting HAS kent een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Tot het dagelijks bestuur behoren:
Theo van der Sman ‐ voorzitter
Norbert Molenkamp ‐ penningmeester en
Ed van Leuteren ‐ contactpersoon adopties/secretaris.
Het algemeen bestuur bestaat uit:
Marc Oortman
Wim Fransen ‐ medisch adviseur
Thijs Rupert – projecten
Anil Waragoda.
Mieke Volker ‐ toekomstig bestuurslid
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. 9 verschijnt in mei 2015. 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 2015 naar de redactie:
familie.van.leuteren@kpnmail.nl
Deze Nieuwsbrief wordt ook aangepast beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via
www.stichtinghas.nl
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