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Van de voorzitter....
Het moge dan wel zomer zijn en de mussen op het dak kunnen het moeilijk hebben en soms wat
wiebelen en de indruk geven naar beneden te komen zetten, dat neemt niet weg dat het werk er wel
om door gaat. Een aantal sponsoren in het Twentse heeft te kennen gegeven een school en verblijf
voor doofstomme kinderen (deels) te slopen, te (her) bouwen en uit te bouwen. Het is allemaal nog
wel wat prematuur maar de eerste steenlegging is inmiddels geweest en de bouw is begonnen. Er zijn
foto’s doorgemaild, maar als je er zelf niet geweest bent, de videobeelden niet gezien hebt, dan is het
moeilijk om je er een beeld van te vormen. Het gaat om zo’n klein 50 jongeren die veelal zijn
aangewezen op de zusters van dit huis. Ze komen van heinde en ver en velen onder hen zijn eigenlijk
door hun familie en bekenden verlaten en aan hun lot overgelaten. Er is een sponsor gevonden voor
de inventaris, kasten, bedden, leermiddelen etc. In augustus 2016 hoop ik dat meereizende sponsoren
dit centrum zelf willen openen. Tevens zullen wij t.z.t. aandacht gaan geven aan de leermiddelen en
een arts laten beoordelen of er aan de doofheid, misschien bij een enkel kind, iets te doen is.
Theo van der Sman.

De sloop van het oude gebouw is inmiddels begonnen.
Op 8 juli werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe school.
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Nagekomen bericht: December 2014: Elder’s Home krijgt onderscheiding
Er kwam goed nieuws uit Sri Lanka. De Zusters die zorg geven in het Elders’Home, Mahaiyawa , Sri
Lanka kregen een gouden kans om de kracht en eenheid te ervaren met de ouderen die er wonen. Ze
kregen de onderscheiding voor ‘het beste huis voor ouderen in de Centrale Provincie van Sri Lanka’,
die werd uitgereikt in de categorie NGO ’s ofwel goede doelen organisaties en in de categorie Sociale
Dienstverlening. Deze wedstrijd voor zorginstellingen voor ouderen in de Centrale Provincie, werd
georganiseerd door de Sociale Dienst, die valt onder de regering van Sri Lanka. Dit was de eerste keer
dat deze verkiezing werd gehouden. Het Elders’ Home kreeg de onderscheiding, die voor het eerst in
de geschiedenis werd uitgereikt. De leiding gevende Zuster Cecilia kreeg de onderscheiding uit handen
van de heer Tikiri Kobbekaduwa, gouverneur van de Centrale Provincie. De zusters en ouderen die bij
deze feestelijke uitreiking aanwezig waren, voelden zich verbonden met elkaar als één familie. Hun
dankbaarheid is groot.
Zij willen hun vreugde over deze erkenning delen. Ze zijn alle mensen dankbaar, die aan de
ontwikkeling en de bouw van dit Elders’ Home hebben bijgedragen. De leden van de
beoordelingscommissie van het Ministerie van Sociale Diensten waardeerden de zorg die wordt
gegeven aan de ouderen die er wonen. Ook het huis zelf werd positief beoordeeld, voor de degelijke
en mooie bouw, de netheid en het administratieve systeem. De zusters geven aan, dat dit allemaal
mogelijk was, vanwege de gulle bijdragen vanuit Nederland, aan de ontwikkeling van dit mooie huis,
wat een thuis werd voor de ouderen en de Zusters die er wonen.

5 Februari 2015: Bezoek aan Lourdes Girl’s Home
Op 5 februari jl. werd tijdens het werkbezoek, het Lourdes Girls Home bezocht. Rabobank Centraal
Twente schonk een fotoboekje voor alle kinderen, van de feestelijke opening in juli 2014. De kinderen
genoten van de foto’s waarop ze zichzelf tijdens de opening in juli 2014 terug zagen. De Rabobank
houdt contact met het huis in de komende jaren.
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4 Februari 2015: Pastoor Hans Boogers opent huizen voor families in Sri Lanka
Pastoor Hans Boogers uit Zwolle vierde in juni 2014 zijn 25 jarig priesterjubileum. Er werd geld
ingezameld..., niet voor hem zelf, maar om daklozen in Sri Lanka te kunnen helpen. Tijdens het
werkbezoek in februari opende hij twee huizen, die daarna aan de families geschonken werden.
Het was voor hem en alle aanwezigen een onvergetelijke dag.

8 februari 2015: Kleding voor families op familiedag Kurunegala

Bestuursleden in Sri Lanka zetten zich in voor veel taken
om de armen te helpen. Bestuurslid Fr. Ajith Rohan
Fernando helpt ook volop mee bij de familiedagen die
gehouden worden tijdens de werkbezoeken. Hij kent de
gezinnen met jonge kinderen. Een mevrouw uit Twente
naait het hele jaar door kleding voor jonge kinderen. Deze
kleding gaat mee in de koffers als een werkbezoek wordt
afgelegd. Father Ajith hielp mee om de kleding te
verstrekken aan de gezinnen die het nodig hebben.

23 Maart 2015: Avond voor sponsoren en belangstellenden in Borne
Voor de derde keer werd de jaarlijkse sponsoravond gehouden in de Stefanshof aan de Grotestraat in
Borne. Een grote groep mensen gaf gehoor aan de uitnodiging. Theo van der Sman vertelde uitgebreid
over zijn werkbezoek naar Sri Lanka van januari/februari. In februari zag hij weer veel studenten en
gezinnen op de familiedagen. Met hen werden gesprekken gevoerd, hoe het gaat in hun leven en met
de studie.
Op de avond zelf werden filmbeelden getoond o.a. van een dovenschool. Hiervoor is een groep
sponsoren uit Twente gevonden om nieuwbouw te realiseren. Er waren ook beelden te zien van
huisopeningen door pastoor Hans Boogers uit Zwolle. Bij zijn 25 jarig priesterjubileum in juni 2014
vroeg hij gasten en parochianen op zijn feest geld te doneren voor huizenbouw op Sri Lanka.
Hij opende nu de huizen die van de opbrengst gebouwd zijn en hij sprak uitgebreid met de gezinnen
die er nu wonen.
Er werden nog enkele vragen gesteld en de avond werd om 21.30 uur afgerond.
Er wordt al uit gekeken naar de volgende avond in 2016.
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Theo van der Sman vertelt boeiend en ook met de nodige humor over zijn werkbezoek.
Maart – April: Vastenactie in Steenwijkerland
De M.O.V. groepen (M.O.V. betekent Missie ‐ Ontwikkeling ‐ Vrede) in Steenwijkerland hebben tijdens
de Vastentijd actie gevoerd voor huizenbouw voor dakloze gezinnen op Sri Lanka.
Vijf Geloofsgemeenschappen deden mee. De opbrengst werd geschonken om twee dakloze gezinnen
onder dak te helpen.
12 April 2015: Nieuwe schoolboeken voor kinderen in Rajanganaya
Met een gift vanuit Nederland zijn nieuwe werkboeken aangeschaft voor de kinderen op de school in
Rajanganaya. De jonge kinderen krijgen dagelijks onderwijs. Ook hun juf is erg blij dat er weer
leermateriaal beschikbaar is om het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk te kunnen doen.
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April 2015: Start van koeienproject

De Ten Brinke Foundation heeft in april 2015 groen licht gegeven voor een nieuw te starten
hulpproject in Sri Lanka. Dit project betreft de aanschaf en het gebruik van 30 stuks
melkkoeien, die verdeeld zullen worden over ca. 20 gezinnen in de arme regio Solepura. Het
project is gestart in samenwerking met Stichting HAS(Nederland) en NEDLA(Sri Lanka), die
samen een organisatie vormen. Stichting HAS heeft een Nederlands bestuur en onderhoudt
de contacten met sponsoren in Nederland. Vervolgens zorgt NEDLA, met een bestuur in
Sri Lanka, voor de uitvoering van de hulpprojecten.
Het idee van de Ten Brinke Foundation was een project te willen steunen, dat zichzelf terug
kan verdienen en de potentie heeft om zelfstandig te groeien. Het houden van melkvee op Sri
Lanka is erg interessant, aangezien er veel groen beschikbaar is voor de koeien om te eten. De
mensen hebben alleen niet het kapitaal en kunnen zelfstandig niet het risico nemen een
enkele koe aan te schaffen. Via dit project worden er 20 melkboeren opgeleid bij een locale
instelling, om te leren hoe ze koeien moeten houden en wat daarbij belangrijk is. Vervolgens
hebben ze een klein onderkomen voor de koe gerealiseerd in de vorm van een open
schuurtje. De koeien zijn overdag gewoon buiten om te grazen. Het projectplan voorziet
ook in extra voedsel gedurende het eerste jaar dat de boerderij moet worden opgestart,
evenals kosten voor een dierenarts en de inseminatie van de koeien. Er is berekend dat via de
afzet van melk aan grotere melkbedrijven in de regio een klein basisinkomen kan worden
gehaald uit het houden van een koe. De uitdaging voor de mensen in Sri Lanka is om hun
veestapel goed te onderhouden, deze te vermeerderen en zo het project (en hun inkomen) te
laten groeien! Ook kunnen meerdere gezinnen een koe ontvangen als de veestapel zich
vermeerdert.
Inmiddels is het project gestart en er zijn reeds voor een eerste fase koeien aangekocht. Dit
jaar nog zullen alle koeien gekocht worden en alle mensen zijn opgeleid. De komende jaren
zal worden gemonitord via rapportages vanuit Sri Lanka, hoe het boerenbedrijf draait en of
alles naar wens verloopt.
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19 April 2015: Bingomiddag in Steenwijkerwold
In Steenwijkerwold werd een gezellige Bingo‐middag in Hotel Geldringen aan de Gelderingen
gehouden. Voorzitter Theo van der Sman noemde de winnende nummers. Er waren leuke prijzen
beschikbaar. De middag werd georganiseerd door de lokale MOV‐groep. De opbrengst werd
geschonken aan de stichting.
19 April 2015: Kransleggers in Borne voor Sri Lanka
Op zondag 19 april werd deelgenomen aan het Kampioenschap voor Noord‐Oost Nederland voor
Living Statues in Borne. Een groep vrijwilligers sloot aan bij het thema 'Oorlog en vrede' en er werden
voorbereidingen gedaan om de eerste Kranslegging bij het Centraal Oorlogsmonument in Borne op
3 april 1950, na te bootsen. Er werd geld ingezameld voor een gezin in Sri Lanka, die dringend een
stukje grond nodig hebben om een huis te kunnen bouwen. Hun voormalige onderkomen gleed van
de berg af door een modderstroom.
De deelname kreeg een plechtig karakter door de aard van de voorstelling. Het Centraal Monument in
Borne was exact nagebouwd en de beelden herdachten hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog.
Veel mensen doneerden een bijdrage. De opbrengst werd overgemaakt aan de stichting om de familie
te helpen.

18 Juni 2015: Watertanks in Solepura en in Nederland
Onder dezelfde zon rijden watertanks in de wereld rond. In Solepura ‐ Sri Lanka wordt drinkwater
gebracht voor mensen. In Nederland wordt drinkwater gebracht voor... bomen in een droge
lenteperiode.
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Maart – April 2015: Vastenactie Steenwijkerland
De M.O.V. groep van de parochie van de H.Christoffel te Steenwijkerland zette zich in om tijdens de
vastenperiode van Aswoensdag tot Pasen geld in te zamelen om de bouw van twee huizen voor
dakloze families op Sri Lanka mogelijk te maken. In deze periode werd geld ingezameld, maar er
werden ook activiteiten georganiseerd, waaronder een Klaverjasavond, een Bingomiddag, een
Fietstocht en op 19 september wordt de Septembermarkt gehouden Ook de opbrengst van deze
markt wordt aan de stichting geschonken voor huizenbouw.
Het lukte inmiddels al om twee huizen te laten bouwen en hiervoor zijn de voorbereidingen voor de
bouw op Sri Lanka al in volle gang.
21 Juni 2015: Aardappeleters in Westerbork
Twee vrijwilligers namen deel aan de Drentse Kampioenschappen Stief Kiek'n in Westerbork op
zondag 21 juni. Het was een dag met veel regen, maar in de loop van de middag kwam de toeloop van
mensen op gang. De vrijwilligers zaten als een deel van het schilderij van Vincent van Gogh, de
Aardappeleters. De hilariteit was groot door de rauwe aardappels die aan de vork geprikt werden.
De giften werden geschonken aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka, ten bate van huizenbouw voor
daklozen.

In het centrum van Rolde vindt het open kampioenschap der drie noordelijke provinciën van levende
standbeelden plaats op zondag 9 augustus. Ook daar zijn de twee vrijwilligers uit Twente te zien
tijdens het kampioenschap. Met hun deelname proberen ze in Rolde ook geld in te zamelen voor
huizenbouw voor dakloze gezinnen op Sri Lanka. Benieuwd hoe de Aardappeleters uit het schilderij
zijn gestapt? Kom dan wellicht tijdens uw vakantie naar Rolde om hen en de andere beelden te
kunnen zien.
Udara studeert succesvol af.
In 2011 begon Udara met zijn studie ‘Mineral technologies’. Hij vorderde gestaag en hij e‐mailde ook
geregeld in de Engelse taal om te vertellen hoe het met hem ging. Op de scholingsdagen ontmoette hij
enkele keren de groepen uit Nederland tijdens de familiedagen. In mei van dit jaar kreeg hij een baan
en op 19 juni ontving hij zijn Master degree op de universiteit op een feestelijke dag. Nu kan hij zelf,
goed geschoold aan het werk, om hiermee ook hulp te geven aan zijn familie. Het was erg mooi om
zijn studie ‐ traject vanaf een afstand mee te maken. We feliciteren Udara van harte met het succesvol
afstuderen en we wensen hem een zeer goede toekomst toe. Via e‐mail zullen we zeker nog wel eens
van hem horen. We hopen komend studiejaar een nieuwe student via de stichting te kunnen helpen.
Een sponsor uit Borne

7

Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze tabel vinden de sponsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in april 2015 tot en met
september 2015 jarig zijn of zijn geweest. Deze lijst wordt niet beschikbaar gesteld via Internet.
29 Augustus 2015: Boekenmarkt in Borne voor huizenbouw in Solepura.
Op zaterdag 29 augustus wordt de traditionele Bornse Boekenmarkt in het centrum van Borne
gehouden, tijdens de Melbuul’ndagen. De vrijwilligers uit Borne hebben inmiddels een prachtige
collectie boeken voor de verkoop ingezameld. De boeken zijn geschonken door mensen uit Borne en
omstreken en de groep is daar bijzonder dankbaar voor. De opbrengst van de verkoop van de boeken
op deze boekenmarkt zal geschonken worden voor huizenbouw in de arme regio Solepura, waar één
van de bestuursleden uit Sri Lanka woont en werkt.
Van 09.00 uur tot 17.00 uur is de Bornse Boekenmarkt aan de Stationsstraat in Borne. De stands zijn
herkenbaar aan de vlag van Sri Lanka, die duidelijk zichtbaar wordt opgehangen. De Stationsstraat ligt
vlakbij het NS. station en er is bij het station ook voldoende ruimte voor het parkeren van uw auto.
U bent van harte welkom!!!
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:
Mieke Volker
Marc Oortman
Wim Fransen ‐ medisch adviseur
Thijs Rupert – projecten
Anil Waragoda
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
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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. 10 verschijnt in november 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 november 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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