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Nieuwsbrief van de Stichting Hulp aan Sri Lanka 
 

voor allen die een kind of een student op Sri Lanka 
financieel ondersteunen vanuit Nederland 

 en voor belangstellenden. 

Nr. 11: juni 2016 

Redactieadres: familie.van.leuteren@kpnmail.nl 
Familie van Leuteren. Deldensestraat 70, 7621 EK Borne 

Van de voorzitter....  

Beste vrienden van onze stichting, 

Werkbezoek aan Sri Lanka april 2016 
Met een tweetal belangstellenden bezocht ik afgelopen april Sri Lanka voor een periode van bijna 
twee weken. Omdat het gasten betrof welke nooit vooraf in Sri Lanka waren geweest, was er niet 
alleen een soort acclimatisatiefase ingebouwd, maar ook een tijd om te wennen aan de cultuur en 
belangrijker nog, het weertype. Met betrekking tot het weer hadden wij het niet beter kunnen treffen, 
het was mijn 20e werkbezoek en mooier weer heb ik nimmer gehad. Met onze chauffeur en 
bestuurslid Luciën, werden de steden Galle bezocht, Tangalle, en werd een olifantensafari in een park 
meegemaakt, de tempel van de Tand in Kandy, een bootvaart op het meer mocht natuurlijk ook niet 
op het programma ontbreken. 
 
Het werkbezoek: 
Tijdens de laatste zes dagen van de reis keken wij eigenlijk alleen maar naar het werk van de stichting: 
Er was een familiedag in Mawanella, er werden bouwlocaties bezocht. Met name de bouwlocatie van 
de St. Joseph School voor gehoorgestoorde en dove kinderen nabij de stad Kuliyapitya kreeg veel 
aandacht. Immers in januari gaan sponsoren van dit nieuwbouwproject naar Sri Lanka om het zelf te 
openen. De gehele nieuwe inventaris wordt ter beschikking gesteld door bijdragen van de parochie 
van de heilige Christoffel te Steenwijkerland. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) aldaar staat garant 
voor de aanschaf van leermiddelen voor deze gehandicapte jongens en meisjes in het jaar 2017.  
   
Bij father Ajith: 
Bij father Ajith spraken wij over uitbreiding van de waterfilters, de Rotaryclub van Neede – Eibergen en 
Haaksbergen zijn met acties bezig om twee extra waterzuiveringsinstallaties bij te bouwen. Dit zal 
gebeuren in samenwerking met een Rotaryclub te Sri Lanka. Ik vind het werkelijk ontroerend om te 
zien hoe de plaatselijke bevolking opknapt door dit zuivere water. Nieuwe nierproblemen doen zich 
niet voor en honderden mensen zijn van hun gewrichtspijnen af, kunnen beter, slapen, zien etc. 
Vanwege de zuiveringsinstallaties hebben vier medewerkers vast werk, twee jongeren voor de 
zuiveringsinstallaties en twee voor het transport met een truc door de verre regio. 
 
De Ten Brinke Groep, een bouwbedrijf uit de Achterhoek stelt koeien ter beschikking voor de 
allerarmsten in het gebied van father Ajith. Er lopen er momenteel veertig koeien. Na een korte 
opleiding krijgen arme gezinnen dan een koe ter beschikking. Deze koeien leveren ongeveer 20 liter 
melk per dag, men verkoopt veelal 18 liter en heeft twee liter voor zichzelf. Je ziet hoe er als het ware 
spontaner wijze coöperaties worden gevormd.  Maar belangrijker is nog hoe kinderen er beter uit zien 
en hoe er bij enkele families een mate van welstand ontstaat. 
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Er is een sponsor gevonden om bij father Ajith een groot aantal huizen te vernieuwen. 
Een behoorlijk aantal gezinnen woont in woningen die het woord ‘woning’ eigenlijk niet verdienen, 
Deze gaan binnenkort tegen de vlakte en worden vervangen door stenen huizen. (U leest er meer over 
in deze brief.) 
 
Voor een wel zeer schrijnende situatie van een moeder met twee kinderen, werden gegevens 
genoteerd om sponsoren te zoeken. (Deze gewenste sponsoren zijn inmiddels gevonden.) Tevens werd 
een eerste steen gelegd voor een nieuwe woning, het geld voor deze woning werd deels ter 
beschikking gesteld door een actie van het Montessori College - Hengelo.  
Het andere gedeelte van hun geld ging naar de aanschaf van computers voor een nabijgelegen 
middelbare school. Dit gezin kreeg tevens een koe ter beschikking. 
Zij kreeg alle nieuwe kleding ter beschikking gesteld zoals wij deze uit Nederland hadden 
meegenomen; veel van deze kleding werd gemaakt door een mevrouw in Hengevelde.  
De nood voor de komende maanden werd gelenigd door geld te geven.  Zij was niet in staat om de 
kinderen elke dag voldoende voeding te geven. Ze spaarde voeding bij zichzelf uit om het aan haar 
kinderen te geven, dat was haar goed aan te zien. Telkens als ik naar Sri Lanka vertrek, krijg ik vaak 
geld in handen van mensen die de armen een warm hart toedragen. Dit contante geld heb ik dan 
direct ter beschikking, zoals in het geval van deze weduwe of tijdens de familiedagen. 
 
Bezoek aan Rukshan: 
Rukshan Corera is een jongeman met een lage dwarslaesie.  
In het verleden heb ik hem onder kunnen brengen in het bejaardenhuis in Kandy.  
Hij had bijna twee jaar in het ziekenhuis van Kandy gelegen, het gaat echter niet goed met hem. 
Hij heeft een aantal fistels, deze vinden hun oorsprong in een dieper gelegen botontsteking. 
Een uitvoerige dvd werd opgenomen en er werden foto’s gemaakt in de hoop dat er een mogelijkheid 
is om hem in Nederland te helpen. 
In Sri Lanka is voor hem genezing helaas niet meer mogelijk. 
  
Theo is geboren: 
Tiron is een tuc tuc driver bij de zusters in Kandy. Tiron is verleden jaar getrouwd en zijn vrouw heeft 
een zoon gekregen. In beginsel ging het niet goed met dit kind en verbleef hij al weken in het 
ziekenhuis. Toen ik aankwam in Sri Lanka was de baby al bijna een maand oud, maar had nog steeds 
geen naam. Er werd mij verklapt dat hij mijn naam zou krijgen, indien het een meisje zou zijn, dan had 
zij de namen van mijn moeder ontvangen: Margaretha Johanna Anna.  
Nu werd het dus Theo. 
Wat ik niet wist is dat ik de naam van Theo tot driemaal in zijn oor moest fluisteren, dan pas had hij 
een naam en werd hij aangegeven bij de burgerlijke stand. Ik ging dus op een avond naar de 
couveuseafdeling van het ziekenhuis en fluisterde hem driemaal in zijn oren: 
‘Je naam is Theo, je naam is Theo, Theo zal je heten’. 
Het gaat Theo inmiddels heel erg goed en hij is thuis bij zijn vader en moeder. 
De andere Theo mag overigens ook niet klagen. 
 
Volgende werkbezoeken: 
De volgende werkbezoeken vinden plaats in de maand november en januari 2017. 
Betreffende beide werkbezoeken moet ik melden, dat deze volgeboekt zijn en dat er verder geen 
belangstellenden meekunnen 
In januari is de groep groot, dan gaan de sponsoren van het doveninstituut mee om het gebouw dat zij 
sponsorden, zelf te openen. 
Een (werk)bezoek waarbij een mogelijkheid voor meereizen door belangstellenden mogelijk zou zijn is 
in de zomer 2017. Men wordt verzocht om tijdig contact met mij op te nemen. Voor de goede orde wil 
ik melden dat het gedeelte van elk werkbezoek onder mijn leiding zal gebeuren.  
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Het duidelijk toeristische gedeelte zal ik naar alle waarschijnlijkheid in het vervolg overlaten aan 
Luciën, Suneth of zijn broer Sumith. Ik zal dan wel in Sri Lanka aanwezig zijn, maar in de toekomst niet 
meer aan dit gedeelte van de reis deelnemen. 

Hartelijke groet: Theo van der Sman 

Koeienproject Sri Lanka  
 
In maart 2015 heeft de Ten Brinke Foundation als sponsor groen licht gegeven voor de financiële 
ondersteuning van het unieke “Cow Project” (Koeien project)  in Sri Lanka. Het project voorziet in een 
aantal zaken, namelijk: 
 

 de opleiding van 20 families voor de melkveehouderij 

 aanschaf van totaal 30 koeien die verdeeld worden onder de 20 families 

 gedurende 1 jaar de ondersteuning van extra voerpakketten 

 gedurende 1 jaar de kosten voor veterinaire zorg en inseminatie 
 
Het is de bedoeling dat de families zelf hun kleine melkvee bedrijf opstarten en rendabel maken. De 
melk die geproduceerd wordt door de koeien is deels voor eigen consumptie, maar ook voor de 
verkoop. Zo kunnen families in de buurt de melk kopen of de melk wordt verkocht aan grotere 
bedrijven die de melk verwerken. Hiermee genieten de deelnemers aan dit project een bescheiden 
inkomen, dat ze kunnen vergroten door hun veebedrijfje te laten groeien. De koeien krijgen kalveren 
die deel uit gaan maken van de veestapel. De vaarskalveren zijn de toekomstige melkkoeien, de 
stierkalveren kunnen worden afgemest of doorverkocht voor de vleesconsumptie.  
Het project is in twee fases opgedeeld van gelijke grootte. In maart 2015 is de eerste fase gestart met 
10 families en 15 koeien. Na een evaluatie van het project met de sponsor is in maart 2016 de tweede 
fase begonnen, met wederom 10 families en 15 koeien. Doordat inmiddels al vele kalfjes zijn geboren 
groeit de veestapel gestaag en daarmee ook de omvang en impact van dit project. 
In de toekomst zullen verdere investeringen worden overwogen, zoals de aanschaf van een voer 
mengmachine, betere en grotere stallen voor de koeien, etc. 
 
De Ten Brinke Foundation is een stichting die voorkomt uit het bedrijf Ten Brinke Bouw in Varsseveld. 
Ze ondersteunen net als Stichting HAS ontwikkelingsprojecten in arme landen, tot nu toe veelal op het 
Afrikaanse continent. Men was op zoek naar een nieuwe projectlocatie in een ander land, waarbij het 
voorop stond dat het project een goed business model moest hebben. Het project moet een lange 
termijnvisie hebben, waarbij onder aan de streep geld overblijft voor verdere investering en groei. Dit 
koeienproject voldoet aan die doelstelling en het is erg leuk om te zien hoe een dergelijk initiatief 
groeit en zichzelf ontwikkelt!  
Onze grote dank, ook namens de Sri Lankaanse deelnemers, gaat uit naar de Ten Brinke Foundation. 
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Foto's zie Facebook Stichting HAS, website HAS en TB Foundation: 
https://www.facebook.com/Stichting-Hulp-aan-Sri-Lanka-
176104529211628/photos/?tab=album&album_id=243692969119450 
 
http://www.stichtinghas.nl/ 
 
http://www.tenbrinke.com/projectsreader-ten-brinke-foundation-en/cow-project-sri-lanka.html 

 
 
Januari - april 2016: Bouw St. Joseph school vordert. 
Met hulp van een groep sponsoren uit Nederland is in april begonnen met de bouw van een school 
voor gehoorbeperkte en dove kinderen en jongeren in Kuliyapiutiya, die de naam St. Joseph school zal 
krijgen. De tweede verdieping is in januari bereikt en de vorm van het gebouw is duidelijk te zien. De 
kinderen en jongeren komen vaak samen met de Zusters die voor hen zorgen en onderwijs geven, 
kijken. Ze verheugen zich op de voltooiing en op de opening.  
In maart werd het dak gedicht en in juni was de ruwbouw zo goed als klaar. 
Een flink aantal sponsoren hoopt hier persoonlijk bij aanwezig te kunnen zijn. Op de Facebookpagina 
van de stichting is een fotoalbum van het hele bouwtraject te zien. 
 

  

6 Juni 2016: De ruwbouw is klaar. Kozijnen, ramen en deuren zijn in productie. 

 
 
12 februari 2016: Met schaatsen een huis bouwen 
Leerlingen van het Montessori College Twente hielden een actie om te helpen in de regio Solepura. 
Met de opbrengst helpen zij mee om computers te schenken voor een school en bij te dragen aan een 
huis voor een weduwe met twee kinderen. U kunt het volledige bericht op de site www.borneboeit.nl 
lezen en de foto’s bekijken. 
 
https://www.borneboeit.nl/35679/nieuws-agenda/archief/met-schaatsen-een-huis-
bouwen#.VsA7jBzLce4.facebook 
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Maandag 7 maart 2016.  

Op maandag 7 maart was een grote groep sponsoren en belangstellenden in de Stefanshof in Borne 
aanwezig om de jaarlijkse filmavond mee te maken. Er werden dit keer filmbeelden vertoond van 
twee grote projecten, de bouw van de dovenschool in Kuliyapitiya en het zeer goed lopende 
koeienproject in Solepura. Voorzitter Theo van der Sman vertelde over het werkbezoek wat hij recent 
aflegde. 

  

De filmbeelden maken duidelijk hoe in Sri Lanka wordt gewerkt. 
Bestuursleden geven aansluitend antwoord op verschillende vragen. 

 
Februari – April 2016: Vastenactie Steenwijkerland 
 
Van februari tot Pasen werd in de parochie van de H.Christoffel in Steenwijkerland door vijf 
geloofsgemeenschappen uit Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Kuinre en Vollenhove de 
Vastenactie gevoerd onder het motto ‘Even minderen voor de ander’. De inzet van de vrijwilligers was 
groot. De opbrengst van hun Vastenactie wordt gebruikt voor de inventaris van de St. Joseph – school 
voor dove en slechthorende kinderen, die nu in Kuliyapitya gebouwd wordt. De eerste stoelen zijn 
klaar. 
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Zondag 17 april 2016: Kampioenschap Living Statues in Borne voor water jerrycans voor bewoners 
in Solepura 
 
Burgunde Leu als standbeelden: ‘Water is leven’. 
 
Op zondag 17 april werd het Kampioenschap voor Noord- en Oost-Nederland 2016 voor Living Statues 
in Borne gehouden. Van 12.30 uur tot 16.30 uur was een groot aantal beelden en beeldengroepen te 
bezichtigen in het centrum van Borne. De looproute wordt duidelijk aan gegeven. Aan het begin van 
de Aak stond een groep van 9 beelden, met de naam ‘Burgunde Leu’. Het oudste beeld was 81 jaar en 
de jongste was 8 jaar. De beelden gingen terug in de tijd naar het jaar 1206, het jaar waarin de eerste 
bewoners zich vestigden aan de Bornse Beek. 
 
In 2006 werd het 800 jarig bestaan van Borne gevierd. Er werden filmopnames, reportages en foto’s 
gemaakt van de festiviteiten, waarbij de optocht wel één van de hoogtepunten was. Twee mannen 
hielden zich hier intensief mee bezig. Jan Westerik maakte prachtige opnames en Bertus Nahuis 
monteerde de filmbeelden en foto’s tot een prachtige dvd. Betreurenswaardig is, dat nu, tien jaar 
later de heren Westerik en Nahuis zijn overleden. Hun echtgenotes stelden een groot aantal dvd’s 
beschikbaar met de vraag of er een creatieve manier te vinden was, om de dvd’s van toen die een 
historisch document zijn, opnieuw te verspreiden onder de inwoners van Borne. 
 
Vanuit dit mooie verzoek werd het idee geboren, om als beelden terug te gaan in de tijd en dit jaar 
810 jaar Borne te vieren, om hiermee postuum eer te bewijzen aan beide mannen. De ‘Burgunde Leu’ 
waren present, gekleed zoals vermoed werd, dat de mensen in die tijd gekleed waren. 
 
De groep zamelde op deze middag geld in voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka onder het motto 
‘Water is leven’. Voorzitter van de stichting Theo van der Sman deed het volgende verzoek aan de 
beelden ‘In de grote regio Solepura worden op korte termijn twee nieuwe waterzuiveringsinstallaties 
gebouwd. De hoge dosering fluor en andere schadelijke stoffen worden uit het water gehaald met 
deze nieuwe installaties. Dit komt de gezondheid van de inwoners in hoge mate ten goede. Het gebied 
waar mensen veilig drinkwater kunnen drinken wordt een stuk groter. Er zijn jerrycans nodig zodat de 
mensen het drinkwater afgesloten en schoon mee kunnen nemen naar de plek waar ze wonen’. 
 
De beeldengroep ‘Burgunde Leu’ ontving giften waarmee 200 jerrycans beschikbaar gesteld zijn aan 
de arme bevolking. Hiermee kunnen zij gezuiverd water schoon en afgesloten vanaf de waterzuivering 
of het verdeelpunt mee nemen naar hun woonruimte. 
 

 
 

De beeldengroep in Borne 
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Mei 2016: Werkstuk en spreekbeurt van Eline 
 

Eline is 12 jaar. Ze is één van de jongste 
vrijwilligsters van de stichting. Als beeld was ze 
te zien in Borne. Eline maakte op school een 
prachtig werkstuk over het werk van de stichting 
en ze hield een spreekbeurt voor haar 
klasgenoten, over wat de stichting allemaal doet 
in Sri Lanka.  

Ze kreeg van haar juf een 9,5.  

 
 

 
Mei 2016: Project HEBO  en groep sponsoren - Huizenbouw in Adhikarigama 
Hebo Kozijnen BV uit Hengevelde is, samen met een grote groep sponsoren in mei 2016 begonnen aan 
een groot project voor huizenbouw in de zeer arme regio Adhikarigama. Er worden twee huizen 
gerestaureerd en er worden in totaal zestien nieuwe huizen voor de allerarmste gezinnen gebouwd. 
De restauratie van de eerste huizen en de nieuwbouw van zes huizen is begonnen. Er wordt ook een 
elektriciteitsnet aangelegd om de huizen van stroom te voorzien. De bouw van een groep huizen duurt 
ongeveer zes maanden. De verwachting is dat het project in maart 2018 afgerond zal zijn. In de folder 
die door Hebo Kozijnen BV en alle sponsoren is uitgegeven wordt het project uiteen gezet. Het project 
wordt in een fotoalbum op facebook gevolgd. 

  
 
 

 

 
 

  
De renovatie van twee huizen en de bouw van zes nieuwe woningen is begonnen. 
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Mei 2016: Overstromingen in Sri Lanka 
In mei werden grote gebieden in Sri Lanka getroffen doorlangdurige regenval en grote 
overstromingen. In Kegalle verwoestten modderstromen huizen en wegen. In de regio Solepura 
veranderden kleine stroompjes in kolkende rivieren. Het bestuur van de stichting in Nederland 
verstrekte fondsen. De NEDLA bestuursleden zorgden dat in korte tijd voedselpakketten werden 
verstrekt aan de getroffen bewoners. 
 
 
 

  
 

18 Mei 2016: Overstromingen 
 

Verstrekken van voedselpakketten 
 
 

 

 

 
 

De bewoners komen samen. 
De pakketten worden uitgedeeld. 
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24 Juni 2016: Concert voor het waterproject in Solepura 
In het gebied waar father Ajith, medebestuurslid van NEDLA, werkt hebben de mensen een groot 
gebrek aan schoon drinkwater door overbemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Het gevolg is dat er gezondheidsproblemen zijn ontstaan zoals nierfalen, gewrichtsproblemen, 
algemene malaise en gele spots op de tanden.  
Sinds een paar jaren werken er een tweetal zuiveringsinstallaties op het terrein van father Ajith die de 
mensen van schoon drinkwater voorzien met het verbluffende resultaat dat de 
gezondheidsproblemen duidelijk afnemen en men zich dus beter gaat voelen. De vraag naar schoon 
drinkwater is zo groot dat we besloten hebben om nog twee installaties te bouwen. Rotaryclub 
Neede, Eibergen en Haaksbergen hebben besloten om de schouders er onder te zetten en met 
projecten dit financieel te ondersteunen. We zijn op dit moment zover dat voldoende geld bijeen is 
om een Global Grant( verdubbeling van dit bedrag door Rotary International) aan te vragen en dan 
kan begonnen worden met de bouw ervan. Totale kosten ervan zijn ongeveer 30.000 euro. 
Vrijdag 24 juni is vanwege het 60 jarig bestaan van Rotaryclub Neede een benefiet Jubileumconcert in 
de Pancratiuskerk  in Haaksbergen van Symfonia Jong Twente. Kosten €10 voor volwassenen en €5 
voor jeugd. De opbrengst is dus voor het waterproject.  
Hopelijk kan dan dit jaar begonnen worden met de bouw en kunnen we dus een geweldige bijdrage 
leveren aan de gezondheid van mensen in Sri Lanka.  
Wim Fransen, medisch adviseur van de stichting HAS 
 
14 Augustus 2016: Vissers in Rolde 
 
In het mooie centrum van Rolde in Drenthe vindt het open kampioenschap der drie noordelijke 
provinciën van levende standbeelden plaats op 14 augustus 2016 van 11.00 uur tot 17.00 uur.  
Twee vrijwilligers uit Borne gaan als vissers naar Rolde. Zij nemen deel aan het kampioenschap in de 
hoop veel giften te ontvangen. Deze giften zullen geschonken worden aan de stichting om jerrycans 
voor water te verstrekken in de regio Solepura. In april konden de eerste 200 jerrycans worden 
verstrekt. Het gebied is zeer uitgebreid en er zijn meer jerrycans nodig. 
Rolde biedt op deze zondag een mooie gelegenheid om een dagje uit te gaan en de vissers op te 
zoeken. Ze zien uw komst met plezier tegemoet. 
 
27 Augustus 2016: Boekenmarkt in Borne 
Van 25 tot 28 augustus 2016 worden in Borne de zo vertrouwde Melbuul’ndagen gehouden. Dit jaar 
wordt het oogstfeest voor de veertigste keer in het dorp gevierd. Op zaterdag 27 augustus wordt in de 
Stationsstraat in Borne de boekenmarkt gehouden.  
Twee stands zullen gevuld zijn met boeken, die worden verkocht om jerrycans te verstrekken in de 
regio Solepura aan de mensen die water kunnen halen wat door een tankwagen de afgelegen 
gebieden in wordt gebracht. Het water is gezuiverd, door filtering in de waterzuiveringsinstallaties, die 
volop in bedrijf zijn. 
De markt wordt gehouden van 9.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. 
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Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka 
In deze tabel ontvangen de betrokken sponsoren de verjaardagen van de geadopteerden die in juni tot 
en met oktober 2016 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: 
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 aftrekpost 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. 
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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. 12 verschijnt in november 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 

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Hulp-aan-Sri-Lanka/176104529211628
mailto:familie.van.leuteren@kpnmail.nl
http://www.stichtinghas.nl/

