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Van de voorzitter....
Beste vrienden van onze stichting,
In november bezocht ik Sri Lanka, om precies te zijn van 11 tot 19 november. De dagen zijn dan
helemaal vol en ik heb mijn best gedaan om mijn gasten ook iets van het land en de cultuur te laten
proeven. We hadden nogal veel regen, in september / oktober en begin november valt er nogal eens
veel regen. De reis is allesbehalve in het water gevallen.
Zo hadden wij onze familiedagen, het valt daarbij op dat er nauwelijks iemand afwezig was van de
personen die opgeroepen waren. Enkele adopties zijn gestopt doordat betrokkenen hun opleiding
hadden voltooid, anderen werden weer in ondersteuning aanvaard. Enkele huizen werden geopend
en zo zagen wij weer veel tranen van vreugde en intens verdriet.
De bisschop van Kandy nodigde ons uit voor een gezellige avond en in het Elders Home voerden
enkele ouderen een kort toneelstukje op. Er werd daar door hen gedanst en gezongen, in Nederlandse
ogen allemaal wat rommelig misschien, maar het werd ons gegeven met grote liefde. Het zijn juist dat
soort dingen die men graag aan je geeft, het is gratis en het is met geen goud te betalen.
Luciën was onze chauffeur en soms heeft Suneth gereden. Father Ajith komt in ieder geval
waarschijnlijk in september naar ons land. Hij wil eerst het hele proces volgen van de bouw van een
school voor gehoorgestoorde kinderen / jongeren. Deze school met verblijfplaats wordt gebouwd met
hulp van een groep Nederlandse sponsoren, velen van hen hopen in augustus mee te gaan om de
opening zelf mee te maken.
In januari ga ik weer voor een werkbezoek naar Sri Lanka (19e keer). Sinds kort ben ik nu officieel
priester assistent van een drietal grote parochies. Ik ben daar half time op basis van vrijwilligheid aan
verbonden. Ik heb dus nu iets meer tijd over en heb niet meer de eindverantwoordelijkheid op mijn
schouders.
Ik reis alleen, vervolgens in april met enkele gasten en in augustus met een grote groep sponsoren.
Van harte hoop ik dat u weer meeleest en zo op de hoogte blijft. Dank voor uw hulp namens de armen
van dit land.
Hartelijke groet: Theo van der Sman
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Afscheid van bestuurslid Marc Oortman
Marc Oortman heeft te kennen gegeven om door tijdgebrek niet meer mee te kunnen werken binnen
het bestuur van de stichting. Hij is als pastoor werkzaam in een groot parochieverband in Twente. Dit
vraagt alle energie en tijd en een week heeft maar zeven dagen.
Jarenlang heeft hij zich ingezet en hij bezocht Sri Lanka verschillende keren, met een groep
belangstellenden. Het bestuur van de stichting is hem dankbaar voor zijn inzet en zij wensen hem alle
geluk in de toekomst toe. Marc Oortman heeft aangegeven zeker graag op de hoogte te willen blijven
van de werkzaamheden van de stichting in Sri Lanka.
Uitnodiging voor avond voor sponsoren en belangstellenden
Op maandag 7 maart 2016 bent u van harte uitgenodigd in de Stefanshof in Borne voor de jaarlijkse
informatieavond voor sponsoren en belangstellenden
Op deze avond zal voorzitter van de stichting, Theo van der Sman een presentatie houden zijn
werkbezoeken van november 2015 en januari 2016. U kunt kijken naar filmbeelden die bij de
familiedagen in november 2015 gemaakt zijn. Hij zal ook toelichting geven over enkele grote projecten
die nu in Sri Lanka gerealiseerd worden. Koffie en thee staan voor u klaar.
U bent van harte welkom op:
Maandag 7 maart 2016. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
De presentatie van voorzitter Theo van der Sman begint om 19.30 uur.
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne
Bezoek aan Rose Virginie Home - Nawalapitiya
Op 16 november werd een bezoek gebracht aan het Rose Virginie Home in Nawalapitiya. Dit huis werd
in 2009 feestelijk geopend door de sponsoren uit Nederland die waren mee gereisd. Er werd terug
geblikt op deze feestelijke dag, alweer ruim zes jaar geleden. In het huis worden weesmeisjes
opgevangen. Ze krijgen onderwijs en ze blijven er wonen totdat ze zelfstandig kunnen zijn.

Studieruimte

Slaapzaal

Voorgevel en naambord van het zo vertrouwde huis
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Koeienproject in Solepura
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 zijn 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.

De koeien hebben een onderkomen en op 18 november kregen de eigenaren van de koeien een
melkbus uitgereikt door Theo van der Sman, om hierin de melk hygiënisch te vervoeren.

De deelnemende families krijgen een opleiding om alles te leren over de verzorging van hun koe.
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Bouw St. Joseph school voor slechthorende en dove kinderen.
In april 2015 besloot een groep sponsoren uit Nederland om een nieuwe school voor dove en
slechthorende kinderen te gaan bouwen in Kuliyapitiya. Op 8 juli werd de eerste steen gelegd voor
deze nieuwe school. De sponsoren volgen met grote belangstelling hoe de bouw vordert en op 18
januari 2016 is de tweede verdieping bereikt. Op Facebook van de stichting kunt u een fotoalbum
bekijken van het hele bouwproces. U hoeft hier zelf geen facebookpagina voor te hebben. Als u
dubbelklikt op het blauwe facebooklogo op www.stichtinghas.nl dan opent de pagina zich vanzelf.

Nieuw huis is geopend.
Een olifant liep in het najaar van 2014 door een huis heen. De bewoners konden maar net op tijd weg
komen. Het huis werd na de aanval van de olifant met leem en takken weer opgebouwd en de
dakplaten werden er weer op gelegd. Duidelijk was dat dit huis geen bescherming biedt tegen
olifanten. Naast het huis is begin september, de bouw gestart van een stenen huis voor deze familie.
Een bijdrage uit Nederland maakte de bouw mogelijk. Op 18 november werd het huis geopend en
feestelijk overgedragen aan de familie.

2014: Het huis werd weer opgebouwd met
leem, takken en golfplaten.

19 november 2015
Feestelijke opening van het nieuwe huis.
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Watertruck
In de regio Solepura rijdt al geruime tijd een watertruck rond, die op vaste dagen gefilterd water
brengt naar families die ver weg wonen. Zij hebben een watertank gekregen en deze wordt steeds
weer gevuld met veilig drinkwater. Tijdens een bezoek aan een familie, met de groep, die in november
mee reisde met Theo van der Sman, kwam de watertruck voorbij. De inwoners van het gebied zijn
dankbaar dat op deze manier aan een eerste levensbehoefte wordt voldaan, namelijk water kunnen
drinken.

Stil staan voor Sri Lanka
Op zondag 9 augustus 2015 namen twee vrijwilligers deel aan het open kampioenschap der drie
noordelijke provinciën van levende standbeelden in Rolde. Ze waren er als Aardappeleters, om giften
op te halen voor huizenbouw voor dakloze mensen op Sri Lanka. De dag was zonnig, druk en de
beelden hadden veel belangstelling. De opbrengst van de dag is geschonken aan de stichting.
Op zondag 27 september 2015 deden twee vrijwilligers uit Twente mee, als levend standbeeld bij het
Wereldkampioenschap Living Statues in Arnhem. Als 'De laatste kans' deden zij mee als een bejaard
bruidspaar wat op de valreep ging trouwen. De opbrengst van de giften is geschonken voor
huizenbouw.
Boekenmarkt in Borne
De boekenmarkt op zaterdag 29 augustus 2015 in Borne was een feest. Het was prachtig weer, de plek
was erg mooi en de sfeer was erg gezellig. Veel boeken vonden de weg naar fervente
boekenliefhebbers en het plezier was groot om humorvolle titels die te vinden waren. Kinderen
hadden plezier met het touwtje trekken en daarna een kinderboek te ontvangen. Een prachtige
stellage was kort van tevoren nog gebouwd door een betrokken vrijwilliger.
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Rommelmarkt
Vrijwilligers namen deel aan een rommelmarkt in Enschede, met als doel ingeleverde spullen te
verkopen. De opbrengst was financieel niet groot, maar er werden veel gesprekken gevoerd met
belangstellenden en er werden geregeld contactgegevens van de stichting verstrekt aan mensen die
meer wilden weten. De opbrengst is geschonken voor huizenbouw voor de allerarmsten op Sri Lanka.

Kerstpost uit Sri Lanka
Op 24 december op kerstavond arriveerden twee dikke pakketten kerstkaarten vanuit Sri Lanka,
waarin een groot aantal gezinnen en studenten een kerstgroet wilden brengen aan hun sponsoren.
Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de kaarten vóór de jaarwisseling bij alle sponsoren op de mat te
laten vallen.
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Kerstactie in Borne
In Borne is een kerstactie gehouden om het melkpoederproject wat in Solepura in januari 2012 is
gestart voor te kunnen zetten. Hier wordt goede voeding in poedervorm verstrekt om bij zwangere
vrouwen, baby’s, jonge kinderen, zieken en ouderen ondervoeding te bestrijden. Er werden heel veel
kerstbakjes gemaakt. Een vrijwilligster haakte engeltjes en mooie cadeauartikelen. Op vijf
verschillende locaties mochten de vrijwilligers hun waren aanbieden, bij Stichting Kringloopbedrijf
Borne op de Adventsmarkt, bij een zeer regenachtige ‘Shopping by candlelight, bij de ouderenmiddag,
bij de bridgeclub en op de Kerstmarkt van het Dijkhuis in Borne.
De opbrengst is geschonken om in 2016 het verstrekken van melkpoeder voort te kunnen zetten.

Goede Doelenavond Stichting
Kringloopbedrijf Borne
Er was grote vreugde op de Goede Doelenavond van
Stichting Kringloopbedrijf Borne op 18 december
2015. Een groot aantal Goede Doelen kregen een
financiële bijdrage voor hun werk. Vier doelen doen
hun werk in arme landen. Twee Bornse vrijwilligers
ontvingen een cheque van € 1.000, - voor de
Stichting Hulp aan Sri Lanka.
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Februari 2016: Vastenactie Steenwijkerland
Op 10 februari begint in de Parochie van de H.Christoffel te Steenwijkerland de Vastenactie om geld in
te zamelen voor de St. Joseph school voor slechthorende en dove kinderen in Kuliyapitiya. Er werd een
prachtige poster ontwikkeld, die gebruikt wordt om de Vastenactie voor dit doel onder de aandacht te
brengen.
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Voorzitter Theo van der Sman schreef de volgende bijdrage voor het parochieblad van februari 2016.
10 februari is het Aswoensdag; het begin van de Vastentijd. Dit jaar ondersteunen alle vijf locaties van
de H. Christoffelparochie de Stichting Hulp aan Sri Lanka. We doen dit met behulp van Vastenactie. In
het volgende parochieblad zullen wij, de MOV groep, u nader informeren over de bestemming en de
kosten van dit project. En nog belangrijker hoe u er aan kunt
meewerken om dit project te doen slagen.
Bouw van de St. Joseph School - Sri Lanka
Graag meld ik nieuws betreffende de bouw van de St. Joseph
School voor de gehoorbeperkte en dove kinderen te
Kuliyapitiya op het eiland Sri Lanka. Met een dertien tal ondernemingen uit Twente bouwt mijn
stichting Hulp aan Sri Lanka te Haaksbergen momenteel een instituut voor doofstomme kinderen. Het
gaat om een reeds bestaand gebouw dat fors wordt uitgebreid met slaapkamers, eetzalen,
leslokalen etc. Als u dit bericht leest ben ik al op werkbezoek naar Sri Lanka en ga kijken hoe het er
met de bouw voorstaat. Tegenwoordig met de media van deze tijd mis je overigens niet zoveel en zag
ik regelmatig foto's van de nieuwbouw passeren. Midden augustus gaan ongeveer 20 sponsoren met
mij naar Sri Lanka om het gebouw te openen en te bewonderen. Ik mag niet generaliseren maar in
veel gevallen betreft het kinderen die op straat
leefden en door de samenleving niet werden
meegeteld, soms vanwege hun handicap verstoten
door de familie. Door de lieve zorg van zusters (die
daarvoor in Amerika opgeleid zijn), krijgen de
kinderen weer kansen. De ongeveer 45 jongens en
meisjes vormen een hechte groep, ze zijn de
officiële opening al aan het voorbereiden. Ze zijn de
MOV en Vastenactie dankbaar omdat zij en indirect
dus U!, garant staan voor de inventaris van dit
complex. In Sri Lanka ga ik een begin maken met de
aanschaf van nieuwe bedden, kasten, wastafels,
eettafels, stoelen etc. etc. Bij voorbaat wil ik u
danken voor uw inzet en bijdrage. Ik zal u op de
hoogte houden!
Theo L.M.M. van der Sman - em. pastoor.
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Student Jayantha bedankt zijn sponsor.
Jayantha uit Sri Lanka stuurde in oktober 2015 een bericht om op Facebook te plaatsen voor zijn
sponsor, maar zeker ook om te laten zien hoe zijn leven in de laatste zeven jaar is veranderd, door de
ondersteuning van een sponsor uit Nederland. Hij is erg dankbaar voor alle hulp. Hij wil deze foto die
hij zelf samen stelde graag delen met zijn sponsor en alle Facebook vrienden van de stichting in
Nederland.

Zondag 17 april 2016: Kampioenschap Living Statues in Borne
Op zondag 17 april wordt in Borne het Open kampioenschap NO-Nederland voor Living Statues
gehouden. Vrijwilligers nemen deel aan dit kampioenschap en zij zijn van 12.30 uur tot 16.30 uur in
Borne te zien als standbeelden. De opbrengst van deze deelname wordt geschonken aan de Stichting
Hulp aan Sri Lanka.
Wilt u ook eens ervaren hoe het is om beeld te zijn en stil te staan om de allerarmsten op Sri Lanka via
de stichting te kunnen helpen, mailt u dan naar:
info@stichtinghas.nl
Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden.
U doneert alleen uw tijd op een zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka
In deze tabel vinden de sponsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in oktober 2015 tot en
met mei 2016 jarig zijn of zijn geweest. Deze zijn niet beschikbaar via internet.
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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
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
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. 11 verschijnt in mei 2016. We doen een oproep aan u.
Wilt u uw ervaringen met uw adoptiekind/ student of tijdens uw deelname aan een werkbezoek delen
met andere sponsoren, stuur dan uw bijdrage voor 1 mei 2016 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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