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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. 12 - December 2016 

Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 
 
 

Van de voorzitter....  

Beste vrienden van onze stichting, 

Werkbezoek aan Sri Lanka / november 2016 
 
Op 10 november vertrok ik (alleen) voor een werkbezoek naar Sri Lanka. Er zijn een aantal zaken die ik 
wel nooit begrijpen zal. Ik zie mij nog zitten bij de uitgang van de economy class, ik had het geluk om 
een plaats bij de nooduitgang te hebben. Je ziet al die mensen binnenkomen, zo’n 300 personen, maar 
een verdieping boven gebeurt zo ongeveer hetzelfde. In zo’n dubbeldekker de A380, zit je dan tevens 
– met zo’n 600 personen - in het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Op Colombo Airport kan dit 
vliegtuig (nog niet) landen, in Dubai is het dus overstappen. Het feit dat ze in Colombo in januari de 
landingsbaan zo aanpassen, dat landen wel mogelijk is, zegt tevens iets over de toegenomen 
toeristenindustrie van het eiland. Op het vliegveld haalde Suneth mij op en hij zorgde ervoor dat ik in 
korte tijd buiten het vliegveld stond. Terloops ontving ik het grote nieuws dat zijn vrouw Iruni zwanger 
is en in juli een kindje verwacht. Juist omdat ik alleen was, bezocht ik ook geen plaatsen waar 
toeristen zich vergapen aan de natuur of de tempels. Er vonden eigenlijk twee dagen plaats waarom ik 
een aantal financieel ondersteunden kon ontmoeten. Er was een dag in Mawanella en een dag in het 
noorden bij father Ajith (Solepura). Een aantal personen werden in verband met een zware handicap 
thuis bezocht. Dat vind ik eigenlijk een bijzondere kant van het werk, met een tuc tuc de bergen en de 
jungle in. Het geeft mij een gevoel van vrijheid, zoals ik mij alleen herinner uit de tijd dat ik motor 
reed. In het gebied van father Ajith bouwen wij momenteel zo’n veertien woningen. Van alle 
activiteiten zijn dvd’s gemaakt voor de sponsoren.  
Ook van de familiedagen, (zoals wij de ontmoetingsdagen noemen), zijn dvd’s en foto’s gemaakt.  
Een aantal universiteitsstudenten hebben een eindstreep gehaald, studeerden af en anderen vonden 
een baan. Weer anderen vonden een partner. Dat wil zeggen dat een aantal uit het 
ondersteuningstraject verdwijnen. Van de andere kant zijn er ook weer nieuwe schrijnende situaties 
die zich aangediend hebben. De intakegesprekken met die personen snijden er bij mij altijd heel diep 
in, daar hoor je ook spreken over de honger die in het land geleden wordt. Die grote vreselijke 
contrasten, aan de kust schieten de hotels als paddenstoelen uit de grond en een enkele kilometer 
verder heeft men soms een dag niet te eten, sparen ouders voor zichzelf maaltijden uit om hun 
kinderen genoeg te geven. Zo bezocht ik een meisje op de Hantana Fields, een theeplantage nabij het 
grote Kandy. Ze was zo blij, dat ik haar in die woonruimte bezocht, in een kamer van vier bij vier 
meter, waar zij met haar vader, haar zus en binnenkort met haar (uit Saoedi Arabië terug komende) 
moeder woont. Ze zong in het Tamil voor haar sponsor een lied waarvan de vertaling luidt: Ik vroeg je 
om een bloem, maar jij gaf mij je hart. Ik vroeg je om water, maar jij gaf mij honing. Wat zal ik je nu 
nog durven vragen, wat zal jij mij nog geven? Omdat op de plantages veelal alleen maar Tamil 
sprekende mensen zijn, neem ik sister Cecilia vanuit het Elder Home in Kandy mee. Zij is Tamil uit het 
Jafna gebied.  
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Er is bij father Ajith een project gestart met koeien, in vorige verslagen schreef ik daar reeds over. 
Samen met het waterzuivering project (in diezelfde omgeving), zie je hoe mensen opknappen, hoe 
ondervoeding en ziekten verdwijnen. Men begrijpt best, dat het een en ander met Nederland te 
maken heeft. Als je dan als blanke in het gebied binnenkomt voel ik mij van alle kanten bekeken. Je 
hoeft de taal niet te kunnen verstaan, om te begrijpen dat men dankbaar is, heel dankbaar.  
Tot slot legde ik nog een eerste steen voor een huis dat namens de Kringloop Winkel te Borne 
gebouwd gaat worden. Foto’s van deze handeling zullen eerdaags aan de medewerkers overhandigd 
worden. Het gezin dat er gaat wonen, verbleef in een soort hok, het staat er vlak naast en de foto’s 
zullen het duidelijk maken.  
Verder heb ik een huis geopend namens de scholieren van het Montessori College te Hengelo. Enkele 
grotere projecten uit het verleden heb ik bekeken, met de vraag hoe de kwaliteit van de gebouwen is, 
een aantal jaren na de opening. Een drietal weeshuizen heb ik geïnspecteerd, behoudens wat 
schilderwerk ziet alles er goed uit. Tot slot werd een bezoek gebracht aan het project dat met 
financiële ondersteuning van een grote groep sponsoren inmiddels gebouwd is. Het gaat om een 
school en hostel voor gehoorgestoorde en dove kinderen. Het project is zover klaar en zal in januari 
door de sponsoren geopend worden en daarmee in eigendom worden overgedragen. Het zal plaats 
bieden aan zo’n ruim veertig dove en slechthorende kinderen. Het ziet er gaaf uit en de sponsoren 
zullen onder de indruk zijn. De nieuwe inventaris (nieuwe bedden / kasten etc.) is bijna klaar, het 
geschenk van de Vastenactie van de parochie van de heilige Christoffel te Steenwijkerwold. Alle 
sponsoren hebben gezorgd voor een werkgelegenheid van vele maanden voor een grote groep Sri 
Lankanen.  
Dan kom je thuis en werkt de verslagen uit, gezichten passeren weer, namen en situaties. Het is alsof 
ik er weer even mag zijn, de samenvatting van een 21e bezoek aan dit eiland.  

Hartelijke groet: Theo van der Sman 

Koeienproject Sri Lanka  
 
Datum: 10-12-2016 
Door: T. Rupert 
 
 “Cow Project” Sri Lanka – update December 2016 
 
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. Inmiddels loopt het project 
dus bijna 2 jaar en is het een mooi moment om de balans op te maken tot nu toe. 
 
De belangrijkste doelstelling van het project is dat boeren met het starten van hun business in de 
melkveehouderij zelfvoorzienend worden. Ze hebben een vliegende start gekregen, doordat aan hen 
een koe is geschonken en de kosten voor extra voer en de dierenarts in het eerste jaar gedekt zijn. De 
deelnemers hebben een cursus gevolgd over het houden van melkvee via een lokale organisatie. Ze 
worden aangemoedigd om hun vee goed te onderhouden en door het krijgen van kalfjes de veestapel 
te laten groeien. De boeren verdienen geld met het afdragen van de melk aan een bedrijf die de melk 
in koelhuizen verzameld. Hierdoor verdienen ze een structureel inkomen en kunnen daar ook van 
sparen. Gemiddeld verdienen de boeren inmiddels ca. €30 per maand met hun melkopbrengst. 
Voorheen hadden de meeste deelnemers geen enkele structurele inkomsten. 
 
Het project bestaat uit de schenking van totaal 34 koeien, verdeeld over 21 families in de regio 
Solepura. Inmiddels zijn er al 33 kalfjes geboren: 14 stierkalveren en 19 vaarskalveren. De 
vaarskalveren houden de boeren zelf aan om later te gaan melken. De stierkalveren worden ook groot 
gebracht en daarna verkocht voor de vleesopbrengst. Dat levert een aanzienlijk kapitaal op voor de 
boeren, die dat weer in hun onderneming kunnen investeren. 
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Doordat de veestapel groeit, ontstaat de behoefte aan een groter en meer permanent onderkomen 
voor de koeien.  
 
De boeren zouden een klein stalletje willen bouwen voor ca. 
6 koeien per familie. Dat kost per stalletje omgerekend 
ongeveer €500. Daarom is er recent een nieuwe projectfase 
geopend in overleg met Ten Brinke Foundation, waarin een 
microkrediet van € 250 per familie wordt gegeven als 
renteloze lening. Hiermee kunnen ze sneller een permanente 
schuur bouwen.  
 
Binnen 2 jaar moet de lening terug betaald zijn. Een boer 
heeft al op eigen kracht een degelijke stal gebouwd, getuige 
de foto hiernaast: 
 

 
 

 

 
 

Onze grote dank, ook namens de Sri Lankaanse deelnemers, 

gaat uit naar de Ten Brinke Foundation 
 
 
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 
 
  

https://www.facebook.com/Stichting-Hulp-aan-Sri-Lanka-176104529211628/photos/?tab=album&album_id=243692969119450
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
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Verslag van bestuurslid en medisch adviseur van de stichting Wim Fransen 
 
Zoals u op de website en facebook van onze stichting kunt lezen zijn onze activiteiten zeer divers. We 
bouwen scholen( voor de doven), weeshuizen en bejaardenhuizen. Daarnaast hebben we donateurs 
die er voor zorgen dat kinderen een opleiding kunnen volgen. Een bijdrage van 4-6000 roepies (25-35 
euro) per maand is voor die kinderen al een heel bedrag.  
We zorgen voor financiële ondersteuning bij ziekte of handicap. Officieel is Sri Lanka een socialistische 
republiek met gratis medische zorg maar in de praktijk moet voor veel zaken betaald worden. Recent 
heeft de stichting veel bemoeienis gehad met een jongeman met een lage dwarslaesie ten gevolge van 
een ongeval. Rukshan was op verzoek van onze voorzitter opgenomen in een door de stichting 
gebouwd ouderenhuis, want in het ziekenhuis werd hij alleen maar slechter. Als je zes maanden op 
een zaaltje met dertig man tegen een blinde muur ligt aan te kijken… dus Rukshan was zeer blij met 
zijn verblijf in het bejaardenhuis in Kandy.  
Zijn gezondheid ging echter verder achteruit en een oplossing zou zijn een operatie waarbij het 
ontstoken gebied van zijn zitbeen rigoureus zou moeten worden uitgeruimd. Maar een operatie in 
Nederland zou veel meer kosten dan de stichting kan dragen. Uiteindelijk is met de geweldige hulp 
van een verpleegkundige die Rukshan kent van haar bezoeken aan Sri Lanka gezorgd dat hij in Sri 
Lanka in een particulier ziekenhuis geopereerd kon worden. Rukshan heeft nu een stoma, noodzakelijk 
voor genezing van de wond, en ligt nu thuis bij zijn zus voor genezing van de wond. Hij voelt zich al een 
stuk beter.  
Rukshan kennen we al lang en het ging ons zeer aan het hart om te zien hoe hij steeds verder afgleed. 
Zonder deze ingreep zou hij zeker op korte termijn overlijden. Hoewel dit voorbeeld van hulp niet 
binnen de doelstelling van de stichting valt, hebben we er van harte mee ingestemd om hem toch te 
helpen. 
 
Wim Fransen, medisch adviseur van de stichting.  
 
Mei – december 2016: Bouw St. Joseph school in Kuliyapitiya is voltooid. 
 
De afgelopen maanden is hard gewerkt door een grote groep Sri Lankanen om de bouw van de St. 
Joseph school in Kuliyapitiya, voor dove en slechthorende kinderen te realiseren. De voorzitter schreef 
hier al over in zijn bijdrage. In januari 2017 zullen de sponsoren de school openen en in eigendom over 
dragen. Nu volgen foto’s van de afgelopen maanden. Er zullen ruim 40 kinderen les gaan krijgen. 
 

  
6 juni 2016 22 juli 2016 
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18 oktober 2016: De school wordt aan de 

buitenkant geschilderd. 
 

31 oktober 2016 

  
14 november 2016: Interieur 14 november 2016: De keuken 

 
Februari – April 2016: Vastenactie Parochie Steenwijkerland  
Van februari tot april werd de Vastenactie in Steenwijkerland gehouden voor de aanschaf van de 
inventaris voor de St. Joseph - school in Kuliyapitiya. Veel parochianen uit Steenwijkerland deden mee 
en zij doneerden hun bijdragen voor deze school. Er werden mooie meubels gemaakt waaronder 
stoelen, tafels, bedden en kasten. De inventaris zal bijtijds klaar zijn voor de opening. 
 

 
6 juni 2016: De eerste stoelen zijn klaar. 
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In de Vastentijd van 2017 zal de MOV-werkgroep in Steenwijkerland een inzamelingsactie houden, 
tijdens de landelijke Vastenactie, om de St.Josephschool in Kuliyapitiya van leermiddelen te voorzien 
voor deze specifieke doelgroep, de dove en slechthorende kinderen die er gaan wonen. 

 
December 2016: Met schaatsen computers schenken en een huis bouwen 
 
Het Montessori College Twente hield op 18 december 2015 een schaatsactie waarbij geld werd 
ingezameld. De helft van de opbrengst werd geschonken met als doel computers te schenken aan een 
lokale school. Leerlingen van het Montessori College Twente corresponderen met hun 
leeftijdsgenoten van deze school. 
De andere helft werd geschonken als bijdrage om een huis te kunnen bouwen voor een dakloos gezin. 
Op 13 november 2016 werd het huis feestelijk geopend en in eigendom over gedragen aan het gezin. 
Het gezin heeft ook een koe gekregen en deze heeft inmiddels een kalfje gekregen. Het gezin heeft nu 
een beter leven, want met de verkoop van de melk hebben zij inkomen. 
 

  
 
 
Mei – december 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.  
Er wordt hard gewerkt om de bouw van de huizen te realiseren. 
 

  
15 juli 2016: Er worden dakpannen gelegd op het 

eerste huis. 
Na een dag hard werken is het dak dicht. 
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30 juli 2016: Het eerste huis is klaar. 30 juli 2016: Er wordt gestart met de bouw van 

het derde huis. 

  
25 augustus 2016: Start van de bouw van het 

vierde huis. 
2 november 2016 

Bouw van het vierde huis 

  

 
 

Op 19 september 2016 bezoekt Father Ajith, tijdens zijn verblijf in Nederland HEBO in Hengevelde, 
samen met voorzitter Theo van der Sman en bestuurslid Thijs Rupert.  

Het spandoek wat door het bedrijf is gemaakt wordt overhandigd. Het zal een plek krijgen in het dorp 
wat wordt gebouwd. 

Op de foto (van links naar rechts): 
Thijs Rupert (bestuurslid Stichting HAS), Theo van der Sman (voorzitter Stichting HAS),  

Fr. Ajtih Rohan Fernando (bestuurslid NEDLA), Norbert Kuipers (directeur HEBO) en  
Marinus Kuipers (oud-directeur HEBO) 
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13 november 2016: Het spandoek wordt op de bouwplaats opgehangen. 
 

 
 

13 november 2016: Een deel van de mensen die in de huizen komen te wonen. 
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27 augustus 2016: Boekenmarkt in Borne 
 
De vrijwilligers van de stichting in Borne namen deel aan de Bornse Boekenmarkt op zaterdag 27 
augustus. Het was een stralende dag en er werden veel boeken verkocht. Een groot aantal bewoners 
van de regio Solepura heeft een jerrycan voor drinkwater ontvangen van de opbrengst van deze dag. 
 

  
 
  
 
20 november – 4 december 2016: Verkoop van kerstkaarten voor hulp in Solepura. 

Vanaf zondag 20 november werd er elke middag van 14.00 uur tot 17.00 uur een tentoonstelling van 
Kerstkribben in het Heimathaus in Ammeloe bij Rekken over de grens gehouden. 
Op 2,3 en 4 december werd er ‘s middags en ’s avonds in het Heimathaus was er een gezellige 
Kerstmarkt. Op deze dagen verkocht een mevrouw uit Neede kerstkaarten, die zij het hele jaar door 
zelf maakt. De opbrengst werd geschonken voor hulpprojecten in de regio Solepura. 

 
26 november 2016: Adventsmarkt Borne 
Op zaterdag 26 november waren vrijwilligers van de stichting aanwezig met een stand op de 
Adventsmarkt in de Kringloopwinkel in Borne. Er werden mooie zelf gemaakte artikelen verkocht. Het 
was een gezellige dag met veel mensen die het werk van de stichting een warm hart toe dragen. De 
opbrengst wordt geschonken om leerboeken en leesboeken aan te schaffen voor een school in 
Solepura. 
 
10 december 2016: Moonlightshopping Goirle 

 
In Noord Brabant zijn vrijwilligers gestart om 
geld in te zamelen voor schoolboeken voor 
een school in Ja-Ela. Zij deden voor het eerst 
mee op Moonlightshopping in het centrum 
van Goirle. Er werd zelf gemaakt handwerk 
verkocht. De opbrengst werd geschonken 
aan de stichting. 
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16 december 2016: Goede doelen – avond Stichting Kringloopbedrijf Borne 
 
Stichting Kringloopbedrijf Borne nodigde vrijwilligers van de stichting uit op hun jaarlijkse Goede 
Doelen - avond op vrijdag 16 december. Een aantal goede doelen kregen een donatie. Stichting Hulp 
aan Sri Lanka was er één van. Op 17 november jl. is de eerste steen gelegd voor een huis, voor een 
dakloos gezin in Ja-Ela. Dit huis zal de naam 'Kringloophuis Borne' krijgen. Er zijn foto's overhandigd 
aan het bestuur. De vrijwilligers zijn in feeststemming voor deze prachtige gift. 
 

  
11 November 2016: De eerste steen voor het 

‘Kringloophuis’ is gelegd. 
Het huidig onderkomen  

voor een echtpaar met twee kinderen 
 
 
17 december 2016: Shopping by Candlelight Borne 
In het centrum van Borne werd in de avonduren op 17 december een gezellige kerstmarkt gehouden. 
Vrijwilligers waren druk geweest met het maken van kerststukjes, handwerk, waaronder het inmiddels 
bekende HAS – kerstengeltje en kerstwenspotjes. De avond werd druk bezocht. De opbrengst van de 
verkoop werd geschonken aan de stichting voor de aankoop van schoolboeken en leesboeken voor de 
school in Solepura en voor de nederzettingen er omheen, waar de kinderen ook wekelijks les krijgen. 
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Verjaardagen van de geadopteerde kinderen en studenten in Sri Lanka 
In deze tabel zijn aan sponsoren de verjaardagen van de gezinnen en studenten die financiële 
ondersteuning krijgen, die van november 2016 tot en met februari 2017 jarig zijn of zijn geweest, 
beschikbaar gesteld. 
 

 

 

Het bestuur van de 
Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) en 
alle vrijwilligers wensen u warme en 

gezellige kerstdagen toe en een 
gelukkig 2017, met familie en allen 

die u dierbaar zijn. 

 
 
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. 
 
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 
 

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. 13 verschijnt in maart 2017. 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 maart 2017 naar de redactie: 
stichtinghulpaansrilanka@gmail.com  
Deze Nieuwsbrief wordt ook aangepast beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via 
www.stichtinghas.nl 

mailto:stichtinghulpaansrilanka@gmail.com
http://www.stichtinghas.nl/

