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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. 14: Januari 2018 

Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 

 

Van de voorzitter....  

Beste vrienden van onze stichting, 

In november 2017 werd opnieuw een werkbezoek aan Sri Lanka gebracht. 
Voor mij een bijzondere reis, niet alleen omdat het mijn 24e bezoek was, maar meer nog omdat er drie 
dames in mijn gezelschap waren. 
Ik handel dan meestal als volgt met een reisschema, er wordt een reis samengesteld waarbij men 
eerst de tijd krijgt om te acclimatiseren. Er wordt tijd besteed om niet alleen te wennen aan de 
warmte maar bovenal aan de bevolking en de speciale cultuur van het eiland. We hebben op de 
middag van de eerste dag een huis geopend en in bezit overgedragen. Ik zie natuurlijk snel of men met 
de aanblik van armoede om kan gaan of niet, dat zat gelukkig al heel snel goed.  Neemt niet weg dat 
het nooit ten volle went. 
De reis ging allereerst naar het zuiden, de stad Galle werd bekeken en ondertussen bezochten wij een 
tweetal mensen die in onze adoptiedossiers voorkomen. Het gaat dan om mensen die vanwege hun 
handicap(s) niet naar de familiedagen kunnen afreizen. Via Tangalle reden we naar het centraal 
gedeelte van Sri Lanka, het bekende plaatsje Ella. Heel beroemd is de treinreis van station Nanu Oya 
naar het centraal gedeelte van Sri Lanka. Het is een treinreis over en dwars door bergen heen, ook te 
vinden op You Tube. 
Er zijn drie adoptiedagen geweest, de dames hadden bij deze dagen een actieve rol, ze luisterden naar 
de (in het Engels vertaalde) verhalen van die mensen die aan de bestuurstafel plaatsnamen. 
Er passeert dan veel lief en leed en menig traan wordt weggepinkt. 
De dames zagen de olifanten in de rivier bij Pinawella baden, dat soort zaken moeten ook 
meegemaakt worden, omdat er heel wat bij mijn gasten binnenkomt. 
Ik sta er steeds van verbaasd hoe er toch sprake is van een soort huwelijk, iedereen die mee geweest 
is wil weer een keer terug. Er werd een langdurig bezoek gebracht aan de nieuwe water 
zuiveringsinstallaties te Solepura, het werkgebied van father Ajith. 
Met geld van enkele Rotaryclubs van Haaksbergen – Neede en Eibergen, worden in samenwerking 
met een Sri Lankaanse Rotaryclub waterfilters gebouwd. 
In het verleden waren er al twee gebouwd, maar deze boden te weinig capaciteit, met de twee 
nieuwe (milieuvriendelijke filters) komen we op sterkte. De plaatselijke bevolking heeft vreselijk te 
lijden gehad vanwege vervuild drinkwater, verreweg de meeste klachten zijn nu bij honderden 
mensen al verdwenen. Het schone water wordt met duizenden liters per dag d.m.v. een tankwagen 
gedistribueerd over een groot gebied.  
We hebben in hetzelfde gebied een project met melkkoeien, een ras uit India. 
Deze Aktie loopt via de firma Ten Brinke Foundation uit Varsseveld.  
De allerarmsten krijgen gratis een koe ter beschikking, deze geven gemiddeld 20 liter per dag, 
waarvan men veelal 18 liter verkoopt. Het is opvallend hoe in dit gebied spontaan coöperaties 
ontstaan en in samenwerking zaken worden aangeschaft. 
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In korte tijd zie je hele families opleven, u kunt begrijpen dat je als buitenlanders bijzonder vriendelijk 
en gastvrij wordt ontvangen. 
In hetzelfde gebied worden momenteel twintig huizen gebouwd in een soort cluster. 
Er zijn in totaal 20 huizen door twee firma’s ter beschikking gesteld (18 door de een en 2 door de 
ander). 
Deze huizen worden in april allemaal officieel door een Nederlandse delegatie geopend. 
Er zitten nog enkele projecten in de pijplijn, maar het is nog net iets te prematuur om daar over te 
schrijven. Op 5 februari vertrek ik met ons bestuurslid Wim Fransen (voormalig huisarts te 
Haaksbergen) en enkele gasten opnieuw voor een werkbezoek van twaalf dagen, na terugkomst is het 
een en ander duidelijker. 
We hechten er als organisatie aan om vooral de grotere projecten ook na te lopen. 
Je kunt bijvoorbeeld een weeshuis bouwen, of beter gezegd vervangen, maar je moet er af en toe nog 
wel eens langsgaan. Niet alleen omdat het op prijs wordt gesteld, maar eveneens om eens te kijken 
hoe de kwaliteit van het huis is. Het ontbreekt veelal juist bij dat soort huizen aan budget om in het 
gewone onderhoud te voorzien. 
Wees gerust, men is er meestal heel zuinig op, maar dat neemt niet weg dat je zaken moet 
onderhouden, dat is bij ons al niet anders. Ik wil ons als organisatie beslist niet op de borst kloppen, 
daarbij komt nog dat ik een enkele keer andere Nederlandse organisaties tegenkom  
waar ik nimmer van had gehoord, maar het zijn veelal organisaties voor bepaalde doelgroepen, zoals 
de zorg voor: verstandelijk beperkten, het plaatsen van waterpompen (tube wells), vissersbootjes etc. 
Het score cijfer tien zal het niet halen, daarbij komt nog dat mijn moeder altijd zei: ‘De tien is niet voor 
mensen weggelegd, die komt alleen Onze Lieve Heer toe’. Maar we doen met elkaar ons uiterste best 
om zaken na te lopen en voor de armen beschikbaar te zijn. 
Moeder Theresa werd er eens door een journalist fijntjes op gewezen dat haar werk en dat van haar 
zusters niet meer was dan een druppel op een gloeiende plaat. Ze was daarop heel beledigd en ze zei 
daarop: ‘Ik doe het niet om beroemd te worden, ik doe dit werk om trouw te zijn!’  
Natuurlijk krijg je steeds wel weer ergens een nieuw verzoek voor bijvoorbeeld de bouw van een 
bibliotheek, een community center, financiële ondersteuning van bijvoorbeeld een gezin, operatie etc. 
Voor ons is het van groot belang of ons eigen bestuur (De NEDLA Friendship Foundation) in Sri Lanka 
er weet van heeft, zij moeten zaken voor ons beoordelen en dat doen ze zonder onderscheid te 
maken in religie of wat dan ook. 
Ons bestuur is in ons land en in Sri Lanka dan ook samengesteld uit mensen van verschillende religies 
en achtergronden en voor Nederland moge het bijzonder zijn dat wij een boeddhist als adviseur bij  
het bestuur hebben. 
Als mensen ons brieven meegeven in het Tamil en Singalees dan hebben wij enkele (van oorsprong) 
Sri Lankaanse mensen die alle brieven voor ons in het Nederlands omzetten.   
We doen als organisatie ons best om trouw te zijn aan onze doelstelling. 
Maar het werk voor de armen kan alleen maar in stand worden gehouden door u. 
Daarom wens ik u allen een gezegend 2018 en ik ben altijd van harte bereid uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Hartelijke groet van Theo van der Sman – bestuurslid HAS en NEDLA.   

 
Afscheid van penningmeester Norbert Molenkamp 
 
Het zal bijna twaalf jaar geleden zijn, dat ik Norbert Molenkamp vroeg om eens te kijken naar een 
tekening van de huizen, zoals de Stichting HAS deze op Sri Lanka reeds jaren voor daklozen bouwde. 
Gezien zijn achtergrond als technisch ingenieur was ik niet alleen in dit opzicht aan het goede adres, 
maar bleek Norbert ook het vermogen te hebben om met een soms moeilijke financiële administratie 
om te gaan. 
Immers het betalingsverkeer van onze stichting naar de Sri Lankaanse stichting de NEDLA Friendship 
Foundation, vraagt immers om een actuele kennis van koersen en andere verhoudingen. 
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Norbert is een aantal malen naar Sri Lanka geweest om aldaar afspraken te maken, maar misschien 
nog wel meer om elkaar als bestuurders van de broer en zuster organisatie te leren kennen, 
waarderen en te vertrouwen. 
Norbert wist dus van de ins en outs van de NEDLA bestuurders zo’n negen duizend kilometers 
verderop. Ook met het bijna dagelijkse e-mailverkeer met de bestuurders daar wist hij precies wie hij 
voor zich had. 
Alhoewel Norbert op de achtergrond aanwezig blijft als adviseur en vraagbaak voor het bestuur - en in 
het bijzonder voor de nieuwe penningmeester de heer Jan Pot uit Haaksbergen - komt er ook aan de 
overdracht van maanden een einde. 
De bestuurders van beide organisaties zijn Norbert heel dankbaar voor zijn inzet, de vele ontelbare 
uren van het verzorgen van de administratie. 
Verantwoording naar zowel sponsoren en de officiële instanties hebben gemaakt dat wij met trots de 
ANBI status (de Algemeen Nut Beogende Instantie) hebben behouden. 
Ik spreek mijn waardering uit voor de ruim elf jaar die Norbert als vrijwilliger gegeven heeft aan de 
stichting en aan de arme bevolking van Sri Lanka in het bijzonder. 
Ik spreek veel dank uit voor zijn gezinsleden die het mede mogelijk hebben gemaakt dat hij dit werk zo 
goed heeft kunnen doen. 
Heel veel dank! 
 
Namens het HAS en NEDLA bestuur Theo van der Sman.  

 
 
 
De nieuwe penningmeester stelt zich voor. 
 

 

 
Ik ben Jan Pot en ik ben in januari 2017 verhuisd van Amsterdam naar 
Haaksbergen. In het najaar van 2017 ontmoette ik bestuurslid Wim 
Fransen. Toen ik vertelde, dat ik voor mijn pensionering in 2015, de 
laatste 25 jaar vooral bij administratieve processen in de zorg 
betrokken was geweest, was dat voor Wim aanleiding om mij te 
vragen of ik interesse had om het penningmeesterschap van Stichting 
HAS van Norbert Molenkamp over te nemen. 

 
Na kennismaking met verschillende bestuursleden en informatie over het goede werk van de stichting 
HAS heb ik besloten, dat ik mij graag wil inzetten als penningmeester van de stichting HAS. 
 
In het voorjaar van 2017 heb ik ca. 18 jaar vrijwilligerswerk voor volkstuinpark Ons Buiten in 
Amsterdam afgerond. Tuinpark Ons Buiten is een groot volkstuinpark met 447 tuinen en huisjes, bijna 
een klein dorp. In het begin was ik daar penningmeester en het grootste deel voorzitter. Ik ben ook 
bestuurslid geweest van het AVVN – Algemeen verbond volkstuinparken Nederland. 
Ik heb de verbouwing van mijn huis in Haaksbergen nagenoeg afgerond zodat ik voldoende tijd heb 
om vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
Mocht u vragen voor mij hebben dan ontvang ik die het liefste per mail 
haspenningmeester@gmail.com. 
 
Jan Pot - Penningmeester 
  

mailto:haspenningmeester@gmail.com
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Nieuws van de contactpersoon Adopties: 
 
U vraagt zich misschien wel eens af wat ik als contactpersoon Adopties voor taken heb? 
Ik zorg ervoor dat alle beschikbare informatie die er is over een familie of student in een digitaal 
dossier wordt opgenomen. Het bestuur in Sri Lanka ( Nedla) stuurt informatie m.b.t. de persoon of 
familie als voorstel ter adoptie. Deze informatie wordt zowel opgenomen in een map/ordner als 
digitaal in een adoptiebestand. Ten tijde van de start van de St. HAS ( na de tsunami in 2004 ) waren er 
niet meer dan zo'n 25-30 personen/gezinnen in adoptie. Vanaf 2005 tot nu zijn er 245 dossiers 
geweest, waarvan nu 120 actief. Per dossier is er informatie over de inhoud van de adoptie, zijn er e-
mail en briefwisselingen en foto's per adoptie beschikbaar. 
Het is van belang dat alles op datum wordt gesorteerd. 
Mocht u dus ooit de foto's willen ontvangen van uw adoptie vanaf het begin van de adoptie, dan kunt 
u navraag bij mij doen. 
 
Onze voorzitter, Theo van der Sman, gaat gemiddeld twee keer per jaar naar Sri Lanka, soms drie keer. 
De voorbereiding van de adopties bestaat uit het maken van keuzes wie er gezien gaan worden en 
waar. Het is voor de mensen daar niet prettig om ver te moeten reizen. Het oproepschema moet dan 
ook rekening houden met de oproeplocaties. We kennen twee oproepplekken, nl. Mawanella en 
Kurunegala. Ook worden er mensen gezien in het gebied van Solepura, waar ons bestuurslid Father 
Ajith woonachtig is. 
Per familiedag nodigen we gemiddeld 30 personen uit. Dat is veel werk voor degenen die de 
gesprekken daar gaan doen. Theo van der Sman is altijd degene die van uit de Stichting de gesprekken 
voert met de geadopteerde (n). Hij krijgt de geprinte dossiers mee, waarbij op het dossier een foto is 
aangebracht ter herkenning. De lijst met uitnodigingen wordt door mij naar Sri Lanka gezonden en het 
bestuur daar zorgt er voor dat de mensen worden uitgenodigd.  
De notities die Theo ter plekke maakt worden in het dossier opgenomen. Dit betekent veel e-mail 
verkeer tussen Theo en mij, het scannen van meegebrachte foto's en brieven. Vooral in de Kersttijd is 
de hoeveelheid informatie veel. De families en studenten willen hun dankbaarheid naar de sponsor 
overbrengen door hen te groeten met een kerstkaart. Dit leidt nog wel eens tot een gespikkelde tafel 
en toetsenbord, omdat men in Azië kaarten met vulling kan waarderen. 
Vaak worden er brieven toegevoegd, ook die brieven worden ( gescand) in het dossier opgenomen. 
Het komt voor dat de gesponsorde om extra ondersteuning vraagt. Het bestuur gaat hier pas toe over 
als een en ander beoordeeld is door Nedla en de Stichting HAS in Nederland. Als u zo'n brief zou 
ontvangen, dan hoor ik hier graag over om een en ander voor te leggen in ons HAS-team. 
Op dit moment is er sinds de reis van Theo naar Sri Lanka onverminderd veel te doen. 
Van alle bezoeken en toegestuurde post zijn gemiddeld 150 scans gemaakt, er zijn honderden foto's 
beschikbaar van alle bezoeken en er zijn er dvd's gemaakt. Dit alles wordt verwerkt per project en per 
adoptie. 
De foto's en informatie mail ik vervolgens naar de sponsor. Als alles afgerond is van de vorige reis is 
het zaak om een overzicht te maken van de mensen die gezien moeten worden tijdens de komende 
reis, deze reis is gepland voor februari 2018. 
Als contactpersoon ontvang ik ook tussentijdse berichten van de sponsoren over hogere 
geldstortingen. Het komt voor dat een sponsor een extraatje wil geven tijdens feesten of 
verjaardagen. Ik koppel dit dan terug naar de penningmeester en deze informatie neem ik eveneens 
op in het digitale dossier. 
Tot slot: de Nieuwsbrief. Deze wordt gemiddeld 3 keer per jaar samen gesteld. Ik zorg voor de 
verzending naar zo'n 90 sponsoren en 55 andere belangstellenden.  
 
Heeft u vragen, belt of mailt u dan gerust op het volgende e-mail adres: hasadopties@gmail.com    
 
Ed van Leuteren 
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Bestuurslid Mieke Volker stelt zich voor. 

 
In 2002 waren wij aanwezig bij een informatie avond van Pastoor van der Sman over Sri Lanka.  
Zijn verhaal en de werkzaamheden van de Stichting spraken ons erg aan aangezien wij al eerder een 
kind bij een andere organisatie financiële ondersteuning hebben gegeven, maar dat dan weer stopte 
doordat het kind verhuisde buiten het werkgebied van die betreffende organisatie. 
Het sprak ons erg aan dat het geld rechtstreeks bij de adoptie familie van het kind/ student, aankomt. 
Middels de stichting hoor je dan ook jaarlijks hoe het met de familie gaat. Ik weet nog dat wij in de 
eerste jaren hoorden dat een van de kinderen niet naar school kon gaan omdat de ouders de kosten 
van het schooluniform voor twee dochters niet konden betalen, omgerekend in Euro’s 2,50. Daar 
schrik je toch van. 
De sociale voorzieningen zijn niet van dien aard als in Nederland, wanneer iemand langdurig ziek 
wordt, is er geen inkomen. 
Door de jaren heen ontstond er middels de Stichting Hulp aan Sri Lanka en de adoptie familie een 
band met de Stichting en ook de familie die wij ondersteunden. 
In 2012 zijn wij voor het eerst met de Stichting naar Sri Lanka gereisd en dan zie je ook de 
daadwerkelijke armoede, maar ook wat de Stichting met behulp van de vele sponsoren gerealiseerd 
heeft. Wij zijn heel hartelijk ontvangen bij mensen thuis en ook de projecten hebben wij kunnen 
bezoeken. Het maakte ons nog meer enthousiast om te helpen. 
In 2014 zijn wij voor de 2e keer met de Stichting naar Sri Lanka gereisd, met de ervaring van onze 
eerste reis waren wij goed voorbereid. Door ons enthousiasme te delen in de familie, vrienden en 
kennissenkring kregen wij een mooi bedrag mee om iets goed te doen voor kinderen in Sri Lanka. In 
overleg met het bestuur hebben wij tijdens deze reis bij een school, voor 140 kinderen schoenen 
kunnen schenken via de plaatselijke Bata fabriek. Schoenen zijn noodzakelijk bij het schooluniform, de 
meisjes witte schoenen en de jongens zwarte schoenen. 
Na deze reis werd ik gevraagd of ik iets voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka wilde betekenen, daar kon 
ik toch geen nee tegen zeggen. 
Sindsdien verzorg ik de voorbereiding voor de maandelijkse betalingen voor de adopties, de controle 
op de inkomende betalingen voor de adopties, de mailbox van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, verzorg 
ik de correspondentie namens de Stichting en andere hand en spandiensten met heel veel plezier en 
neem ik ook deel aan de bestuursvergaderingen. 
 
Mieke Volker - Bestuurslid Stichting Hulp aan Sri Lanka 
 
 
Waterproject Sri Lanka 
In het noordwesten van Sri Lanka werkt father Ajith, één van onze Sri Lankaanse bestuursleden van de 
stichting HAS. Hulp aan Sri Lanka. 
Het is een arm gebied en een van de eerste problemen waar father Ajith op stuitte, was het ontbreken 
van schoon drinkwater. Vele jaren heeft de regering de rijstbouw daar gestimuleerd met kunstmest en 
pesticiden om zo de productie te verhogen. Nu is het grondwater zo verontreinigd, dat er 
gezondheidsproblemen ontstaan zijn.  
Bij de bewoners ontstond een gevoel van algemene malaise, nierfunctiestoornissen en 
gewrichtsklachten om maar een paar te noemen. Leidingwater is niet aanwezig. Men haalt het water 
uit putten. Nu zijn er met hulp van de stichting twee waterfilters geïnstalleerd en er is een tankauto 
aangeschaft, om het gefilterde water naar afgelegen gebieden te transporteren. Veel mensen voelen 
zich niet alleen beter, maar ze genezen ook van hun kwalen, zoals gewrichtsklachten, tandpijn, 
verminderde eetlust, nierklachten en slapeloosheid. 
Om aan de groeiende vraag naar schoon drinkwater te voldoen, heeft onze stichting hulp gevraagd en 
gekregen van Rotary Neede, Eibergen en Haaksbergen. In samenwerking met een Rotaryclub in Sri 
Lanka (Kurunegala) is een bedrag van circa € 35.000,- bij ingezameld en hebben we twee nieuwe 
installaties aan de bestaande kunnen toevoegen, waardoor de capaciteit meer dan verdubbeld is.  
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Na bijna drie jaar is het project voltooid en kunnen we in februari als pastor van der Sman en 
ondergetekende naar Sri Lanka gaan de installatie officieel in gebruik nemen. Hulde aan de beide 
Rotaryclubs die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
 
Theo van der Sman, voorzitter stichting HAS 
Wim Fransen, medisch adviseur  
 

 
 

Start waterproject De nieuwe installatie 

  
De Nederlandse vlag wappert bij het nieuwe 
waterproject. 

22 November 2017: Voorzitter Theo van der Sman 
reikt een groot aantal jerrycans  

voor de opslag van gefilterd water uit  
aan bewoners in de regio Solepura. 
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Vordering van twee projecten - januari 2018 
 
Koeienproject 
 
Voor velen van u zal het bekend zijn dat Stichting HAS al enkele jaren een erg succesvol initiatief met 
melkkoeien heeft opgestart in Sri Lanka. De sponsor achter dit project is de Ten Brinke Foundation 
(TBF) uit Varsseveld. De belangrijkste eis waar het gezamenlijke project aan moest voldoen was, dat 
het initiatief na een eerste opstartfase zelfverzorgend zou kunnen zijn. Inmiddels zijn er in drie fases 
van het project totaal 46 koeien aangeschaft en verdeeld onder een grote gemeenschap van 31 
gezinnen. Sommige zijn begonnen met slechts 1 koe, andere gezinnen hebben 2 of 3 koeien gekregen, 
hetgeen afhankelijk is van de samenstelling van het gezin (dus de hulp behoefte) en tevens de ruimte 
die men heeft voor het dier. Binnenkort gaat de vierde fase van start waarbij wederom 12 koeien 
gekocht worden. Daarnaast is er ook een fonds dat de boeren ondersteunt bij het realiseren van een 
schuurtje voor de koeien. Ze krijgen een microkrediet zonder rente, dat binnen 2 jaar terugbetaald 
moet worden. Voorwaarde is dat ze de helft van de kosten voor het schuurtje zelf hebben gespaard. 
Dat lukt velen, want al sinds geruime tijd zijn de structurele inkomsten uit de melkopbrengst 10.000 
Sri Lankaanse Roepie per maand (ca. 65 euro). Dat is een substantieel bedrag en een redelijk 
basisinkomen voor een gezin! In april van dit jaar ga ik voor het eerst zelf het project bezoeken, samen 
met een afgevaardigde van de Ten Brinke Foundation. Uit de reizen van onze voorzitter Theo heb ik al 
veel beeldmateriaal mogen ontvangen, maar ik ben erg verheugd het dit jaar met eigen ogen te 
kunnen zien.  
 
Thijs Rupert, Bestuurslid Stichting HAS – projecten 
 

  
Bewerken van het land waar gras gaat groeien De boer en zijn koeien 

 

 
Voorbereiding tijdelijke stallen 

 
Bouw van een goed onderkomen voor de koeien 
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HEBO Housing project 
 
Het bouwen van het huizenproject in Adhikarigama nadert zijn voltooiing. Momenteel worden de 
laatste 2 huizen gebouwd, zodat het gehele project dat 18 huizen omvat gereed is voor de opening in 
april dit jaar. Een groep van ca. 20 mensen uit de sponsorgroep van HEBO zal de bouwlocatie 
bezoeken om zelf het prachtige resultaat te bewonderen en te ervaren hoe blij en dankbaar de 
nieuwe bewoners zijn. De groep zal natuurlijk ook enkele mooie en bezienswaardige toeristische 
plekken bezoeken en een aantal projecten bezoeken die in het verleden al door HAS werden 
gerealiseerd. Hieronder ook het bejaardenhuis in Kandy, dat gedeeltelijk door dezelfde sponsorgroep 
van HEBO werd mogelijk gemaakt. Alle deelnemers verheugen zich erg op de reis en hen wacht een 
onvergetelijke ervaring met het land Sri Lanka en haar bewoners. 
 
Thijs Rupert, Bestuurslid Stichting HAS – projecten 
 
 

  
 

 
Vastenacties Steenwijkerland 
De MOV (Missie- Ontwikkelings - en Vredesvraagstukken) van de parochie van de heilige Christoffel te 
Steenwijkerland, staat garant voor een deelname van drie jaar voor Stichting HAS.  
De Vastenactie Nederland had goed nieuws. 
 
Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag; het begin van de Vastentijd.  Tijdens deze periode voor 
Pasen ondersteunen we de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS). De gezamenlijke parochies steunen de 
stichting samen met Vastenactie. Met Vastenactie mag een stichting drie jaar lang ondersteuning 
ontvangen. In 2016 en 2017 heeft de H. Christoffelparochie dit met succes gedaan. Dit jaar, kunnen zij 
de stichting voor het laatst samen met Vastenactie ondersteunen. Ze zijn blij dat ze dat dit jaar doen 
met de drie samenwerkende parochies, Thomas a Kempis, H. Norbertus en de H. Christoffel.   
 
Gebouw voor toerusting dove en gehoorbeperkte kinderen 
Ze hopen met de opbrengst van de Vastenactie een noodzakelijke investering te realiseren ten 
behoeve van de St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Kuliyapitiya - Sri Lanka. 
Deze school is in 2015/2016 nieuw gebouwd en in gebruik genomen. Op deze school kunnen 45 
kinderen verblijven en ze krijgen speciaal onderwijs en begeleiding. Veelal zijn deze kinderen door de 
thuissituatie verstoten en achtergesteld in de samenleving. De kinderen worden liefdevol begeleid en 
ze krijgen onderricht van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstand, een 
Pakistaans/Sri Lankaanse congregatie. In 2016 heeft de H. Christoffelparochie samen met Vastenactie 
een bijdrage geleverd aan nieuw meubilair en in 2017 voor les- en ontwikkelmateriaal. Dit jaar in 
2018, is een aanvraag ingediend voor een nieuw te bouwen gebouw op het terrein van de school.  
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In deze accommodatie zullen voorzieningen komen waar de kinderen van de St. Josephschool allerlei 
praktische en huishoudelijke vaardigheden leren, met als doel dat zij zich in de toekomst, met hun 
individuele mogelijkheden, een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Deze activiteiten zullen 
voornamelijk buiten de schooltijden plaatsvinden. Daar deze accommodatie tijdens schooltijden vrij is, 
wordt deze benut om peuters/kleuters en kinderen met een beperking op te vangen.  
 
Vastenactie betaalt 30% mee 
Waarom ondersteunen samen met Vastenactie? Bij het indienen van het Eigen Doel wordt er een 
begroting gemaakt van de investering, die een parochie wil gaan financieren. Deze begroting is 
gebaseerd op de investering, maar ook wat de parochies verwachten aan giften op te brengen. Als het 
de parochies lukt, om het verwachte bedrag te behalen in de Vastentijd, krijgt het project een subsidie 
van Vastenactie van 50%, echter bij bouwprojecten 30%. Het is voor de MOV’ers van de drie 
samenwerkende parochies een enorme uitdaging om samen een goede opbrengst binnen te halen bij 
alle 17 geloofsgemeenschappen om dit mooie project te ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief 
zullen zij u nader informeren over het verloop van deze actie. Wilt u meer informatie over de stichting 
HAS: www.stichtinghas.nl. 
 
Namens de gezamenlijke MOV groepen, 
Parochie H. Norbertus,  Ben ten Hag 
Parochie Thomas a Kempis,  Henk Tacken en Fokke van Dalen 
Parochie H. Christoffel,  Jacqueline van den Hengel 
 

 
 
 
 
Uitnodiging: Maandag 19 februari 2018: Avond voor sponsoren en belangstellenden 
 
Geachte sponsoren en belangstellenden van het werk van Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS), 
 
Opnieuw organiseert de Stichting Hulp aan Sri Lanka de jaarlijkse informatie- en ontmoetingsavond 
voor alle sponsoren die het werk van de stichting ondersteunen. Veel mensen helpen een kind/gezin 
of student met een maandelijkse financiële ondersteuning via het adoptieprogramma van de stichting. 
Sponsoren ondersteunen ook grote projecten. Belangstellenden, die meer willen weten van het werk 
van Stichting HAS, zijn ook van harte welkom..  
Op deze avond zal de voorzitter van de stichting, Theo van der Sman een presentatie houden over zijn 
werkbezoek en van de familiedagen. U heeft alle gelegenheid om vragen te stellen aan de 
bestuursleden en kennis te maken met de nieuwe penningmeester.  
 
U bent van harte welkom op: 
 
Maandag 19 februari 2018.  
Waar: Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne 
De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
De presentatie van voorzitter Theo van der Sman begint om 19.30 uur. 
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26 augustus 2017: Boekenmarkt in Borne 
Op 26 augustus 2017 werd in Borne de zo vertrouwde boekenmarkt tijdens de Melbuul’ndagen 
gehouden. Er werden de afgelopen maanden veel boeken geschonken. Twee stands werden gevuld 
met deze boeken, die werden verkocht om hulp te bieden aan de arme regio Solepura in Sri Lanka.  
De hele dag door bezochten belangstellenden de twee kramen van Stichting HAS. Er werd ook geld 
gedoneerd, zonder dat mensen boeken kochten. Een mevrouw doneerde in een envelop een ‘fiets’ 
voor een kind. Aan het einde van de dag werd de opbrengst bekend. Er kwam na de boekenmarkt een 
gift binnen, toereikend voor twee kinderfietsen en ook deze werd toegevoegd. Van de opbrengst gaat 
nu een flinke groep kinderen in Solepura – Sri Lanka nu dagelijks met de fiets naar school. Deze 
kinderen hoeven geen uren meer te lopen over bospaden om de school te bereiken. Op 22 november 
reikte voorzitter Theo van der Sman de fietsen uit aan de kinderen. Het plezier onder de kinderen was 
groot en het rijden op de fiets leerden ze snel. 
 

  
 
Boekenmarkt met twee stands vol voor het 
fietsplan in Solepura. 
 

 

  
 
22 November 2017: De fietsen staan klaar. 

 
Theo van der Sman reikt de fietsen uit aan een 
flinke groep kinderen. 
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15 december 2017: Goede Doelenavond bij de Kringloop in Borne 
Stichting Kringloopbedrijf Borne schenkt groot bedrag aan Stichting Hulp aan Sri Lanka. 
 
Op vrijdag 15 december werd in de Kringloopwinkel in Borne de Goede Doelen avond gehouden. 
Opnieuw had het bestuur een groot aantal Goede Doelen uitgezocht, die werken in Borne of ver 
buiten onze landsgrenzen. Er waren vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties 
uitgenodigd, om een prachtige donatie in ontvangst te nemen. Voor de Stichting Hulp aan Sri Lanka 
was Ed van Leuteren aanwezig als bestuurslid en vrijwilliger van de stichting. Hij kreeg tot zijn 
verwondering zelfs twee cheques uitgereikt. Met de eerste cheque ontving de stichting een extra 
bedrag. Dit bedrag werd in 2016 toegezegd, als aangetoond was, dat het Kringloophuis Borne in Ja -ela 
gerealiseerd was. Het huis werd op 14 november geopend door emeritus pastoor en voorzitter Theo 
van der Sman, tijdens zijn werkbezoek naar Sri Lanka. Een gezin met drie kinderen woont nu in een 
veilig huis. Er werden foto’s en een filmopname gemaakt. Het bewijs dat het Kringloophuis Borne op 
Sri Lanka is gebouwd, was er en het bestuur van de Stichting Kringloopbedrijf Borne kwam hun belofte 
na. Later op de avond ontving de stichting een tweede cheque. Dit bedrag zal ingezet worden als 
bijdrage voor de bouw van een zeer gewenst gemeenschapscentrum in een zeer arme wijk in centraal 
Sri Lanka. 
Het HAS bestuur en de groep vrijwilligers in Borne zijn de Stichting Kringloopbedrijf Borne dankbaar 
voor de grote betrokkenheid bij het werk op Sri Lanka en de hulp die zij met donaties geven aan de 
allerarmsten op het eiland. 
 

  
 
 
 
November – december 2017: Advents en Kerstacties in Borne 
 
Op 4 januari 2014, bijna drie jaar geleden, bezocht voorzitter van Stichting Hulp aan Sri Lanka, 
emeritus Pastoor Theo van der Sman een klooster in Mawanella op Sri Lanka. 
Vanuit het klooster wordt met beperkte middelen les gegeven aan kinderen en jongeren uit de 
omgeving. Er werd een lesruimte gebouwd en een ruimte voor een bibliotheek. De grote wens was al 
jaren, om deze ruimte voor de bibliotheek in te richten en boeken aan te kunnen schaffen voor het 
onderwijs van de kinderen. Tot nu toe waren daar geen giften voor beschikbaar. 
Om het onderwijs aan de kinderen en de jongeren extra mogelijk te maken was er behoefte aan 
leesboeken en leerboeken, een lange tafel met 15 stoelen voor de kinderen die er les krijgen, een tafel 
en een stoel voor de beheerder, drie boekenkasten en een open boekenrek.  
Leren lezen en schrijven is de enige manier om na een mogelijke vervolgopleiding zelf in het 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Er werd een begroting gemaakt en de hoop was, dat er met de 
kerstacties in Borne voldoende giften binnen komen om dit mogelijk te maken. 
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Op 25 november was de aftrap. Vrijwilligers 
namen deel aan de Adventsmarkt in de 
Kringloopwinkel in Borne. Op 10 december werd 
een kleine kerstmarkt gehouden in de 
Stefanshof aan de Grotestraat in Borne. Op 15 
december deed een groep vrijwilligers mee met 
een stand vol kerstartikelen, die grotendeels zelf 
gemaakt waren, kerststukken en mooie 
gehaakte engeltjes en cadeauartikelen. De 
school kon geholpen worden om de zo gewenste 
boeken, leesboeken en het meubilair aan te 
schaffen. 
  

 
 
14 december 2017: Kerstlunch Comité Wensink Zuid Borne met inzameling voor de Annasigala 
school in Mawanella 
Het Comité Wensink Zuid besloot ook aan te sluiten bij de kerstactie. Op donderdag 14 december 
hielden zij een kerstlunch voor ouderen. Na een gezellig samenzijn werd een inzameling gehouden 
voor de school in Mawanella. Hun bijdrage maakte de kerstactie in Borne compleet. Een vrijwilligster 
van de stichting mocht het bedrag van € 358,- in ontvangst nemen. Dit werd overgemaakt naar de 
stichting.  
 
Living Statues Borne: 15 april 2018 
 
Op zondag 15 april wordt in Borne het tiende Open kampioenschap NO-Nederland voor Living Statues 
in Borne gehouden. Bijzonder is, dat al die jaren vrijwilligers voor de stichting deel namen als 
standbeelden om met deelname geld in te zamelen, voor gewenste projecten in Sri Lanka. Zij doen 
dus ook voor de tiende keer mee. Zowel de organisatie als de groep heeft een klein jubileum te 
vieren op deze dag.  
 
Het project wordt nog vastgesteld en ook de naam van de beeldengroep wordt later vrij gegeven.  
Via facebook van de stichting wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Er wordt de 
komende maanden weer volop genaaid, gepast en geschilderd om weer een fraaie beeldengroep  
neer te zetten. 
 
Op zondag 15 april kunt u van 12.00 uur tot 17.00 uur genieten van de standbeelden op een 
vastgestelde route in Borne. Ga op zoek naar de beeldengroep voor Stichting HAS. Die dag staat het 
dorp bol van de activiteiten met de naam ‘Het Beste van Borne’. U bent van harte welkom. 
 
 

 

 
 

 

 

19-04-2015: De Kransleggers 17-04-2016: Burghunde Leu 09-04-2017: Het Hof 
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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  
Jan Pot - penningmeester  
Ed van Leuteren - contactpersoon adopties  
 
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 
 
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. 15 verschijnt in juni 2018. 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 juni 2018 naar de redactie: 
stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 
 
 
Deze Nieuwsbrief wordt ook beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via de site: 
www.stichtinghas.nl 

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Hulp-aan-Sri-Lanka/176104529211628
mailto:stichtinghulpaansrilanka@gmail.com
http://www.stichtinghas.nl/

