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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. 15 augustus 2018 

Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 

 

Van de voorzitter....  

Beste vrienden van onze stichting, 

Werkbezoek aan Sri Lanka november 2018  
In november vertrek ik opnieuw voor een werkbezoek aan Sri Lanka, totaal zullen zes 
belangstellenden meereizen, voor twee van hen is het de eerste keer. 
De eerste dagen zullen in alle rust verlopen omdat mijn medereizigers aan de omgeving en bovenal 
aan het klimaat kunnen wennen. 
 
-Er is geld beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van een bejaardencentrum in de nabijheid van de 
stad Bandarawela. We zullen daar een eerste steen leggen voor deze nieuwbouw. Naar schatting 
wonen daar zestig bejaarden, het is het eerste ouderencentrum dat de stichting heeft gebouwd, reeds 
jaren geleden onder de bezielende leiding van de voormalige voorzitter wijlen Tamme Smit. Een thuis 
waar vooral boeddhisten wonen, maar zoals u weet maakt de stichting geen onderscheid in 
geloofsachtergrond, etniciteit etc. 
 
-We zullen in de regio Solepura - het werkgebied van ons NEDLA bestuurslid father Ajith - eerste 
stenen gaan leggen voor waarschijnlijk veertien huizen. 
 
-In ieder geval worden twee nieuwe huizen geopend, een gift van het personeel van de firma Buiting 
Metaalbouw B.V. te Almelo / Broekland. Dit geld werd via een actie van het personeel samen 
gebracht.  
 
-Het Doveninstituut te Kuliyapitiya werd geopend op 23 november 2017. Er was een dringend verzoek 
voor een kleine uitbreiding, een ontmoetingscentrum voor de (gehandicapte) jongeren en kinderen 
vanuit de omgeving. Tevens een tehuis waar bewoners meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen als 
springplank naar de toekomst. We zullen dit bouwproject gaan bekijken. Het geld is ter beschikking 
gesteld door collecten tijdens de Vastenactie in de parochies van de regio Zwolle, Dronten en 
Steenwijk. Een substantieel bedrag werd ter beschikking gesteld door Vastenactie Nederland.  
 
-Verzoek om het Ranjida Community Center: Nabij de grote stad Nikaweratiya in de Noord West 
Provincie leeft een groep van ongeveer drie honderd personen die in feite apart wonen als 
geëxcommuniceerde. Ze zijn de schoonmakers van de stad waar verreweg de meesten niet naar 
omkijken. Hun verlangen was om een eigen ontmoetingscentrum te hebben; een ruimte waar 
cursussen gegeven kunnen worden, men elkaar ontmoeten kan en de doden waardig een enkele dag 
bewaard kunnen worden. Het geld is er inmiddels, de eerste steen werd begin van dit jaar op 15 
februari gelegd, we zullen dus gaan kijken naar de bouw van dit project. Een van de bewoners van 
deze nederzetting is een meisje van ongeveer  
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15 jaar, zij sprak mij in het Engels aan tijdens een eerste ontmoeting verleden jaar, ze smeekte 
namens de bewoners letterlijk om dit centrum. Ik vroeg haar naar haar naam: ‘Mijn naam is Rajida’, 
zei ze. ‘Dan zal het centrum naar jouw genoemd worden’, zei ik tegen haar.  
Kortom, door dit centrum hebben wij invloed op de leefomgeving van gezinnen, wij verbeteren de 
financieel-economische omstandigheden en wij maken het mogelijk dat kinderen beter onderwijs 
krijgen. 

 

De eerste stenen werden gelegd door twee bestuursleden en medereizigers uit de groep. 

 

Gasten uit Nederland kijken toe. 

-In een relatief klein maar bijzonder vruchtbaar gebied bij Solepura, lopen nu meer dan honderd 
koeien rond, gesponsord door de Ten Brinke Groep – Varsseveld. Er ontstaan nu in Sri Lanka als 
vanzelfsprekend coöperaties en andere samenwerkingsverbanden. Men heeft gezamenlijk inmiddels 
een machine aangeschaft om brokken te maken en een melkmachine. Door dit goede project is er in 
dit gebied al veel armoede en ondervoeding verdwenen. Naast de reeds aanwezige koeien kunnen 
nog enkele koeien worden weggegeven vanwege acties van enkele van onze trouw sponsors. Er is nog 
een wachtlijst voor hen die op een koe hopen. Men krijgt begeleiding van een dierenarts, 
voornamelijk in het kader van hygiëne hoe men met zowel de koe alsmede de melk om moet gaan. In 
de omgeving ontstaan spontaner wijs coöperaties, iemand is begonnen om kwark en yoghurt te 
maken. Het is een project dat loopt als een trein. 
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-Er zullen een drietal familie / ontmoetingsdagen plaatsvinden, totaal zullen naar schatting zestig 
families / studenten worden gezien. Midden september krijgen zij een schriftelijke oproep om naar 
één van de drie punten van ontmoeting te komen. 
    
-De vier waterzuiveringsinstallaties te Solepura werken op volle kracht. Door ongeveer vijftien duizend 
liters gezuiverd water per dag beschikbaar te stellen, is het duidelijk dat in een groot gebied veel 
gezondheidsklachten naar de achtergrond zijn gegaan of in zijn geheel zijn verdwenen. Een truck 
brengt het water dagelijks rond door een groot gebied. Er is behoefte aan nog minimaal twee 
zuiveringsinstallaties. Via de Rotaryclub Neede en een Rotaryclub te Sri Lanka zijn de handen ineen 
geslagen. Rotary International (Amerika) heeft na een uitvoerig onderzoek en overleggen van 
benodigde documenten besloten het verzamelde bedrag te verdubbelen. 
De zuiveringsinstallaties draaien al een aantal maanden. Ik zal bij de plaatselijke bevolking kijken hoe 
hun gezondheidssituatie verbetert. 
  
-Rajanganaya / Solepura. Er is een verzoek binnengekomen om een rouwcentrum – dat in feite niet in 
gebruik is - nabij een ziekenhuis om te bouwen tot tandheelkundig centrum. Het plaatselijke 
ziekenhuis heeft slechts één arts, hij ziet ongeveer 200 patiënten per dag. Er is grote behoefte aan een 
tandheelkundig centrum dat in de verre regio niet te vinden is. Met de opening van zo’n centrum 
naast het ziekenhuis, zou de plaatselijke (huis)arts ongeveer 40 patiënten per dag minder hoeven te 
zien. De tandarts is in feite beschikbaar, het materiaal wordt door de overheid ter beschikking gesteld, 
het ontbreekt ons aan tien duizend euro om dit centrum te verbouwen.  
Er moet bijvoorbeeld goede verlichting, airconditioning en een toilet in aanwezig zijn, anders is er niet 
te werken. Zo is in 2017 bijgehouden hoeveel kinderen met tandproblemen bij de plaatselijke arts van 
het ziekenhuis zijn geweest, totaal waren dat er 2360. Ik hoop dat er iemand opstaat om deze arme 
kinderen met een bijdrage van tien duizend euro een minimum aan zorg voor hun gebit te geven.  
 
Wilt u de reis graag volgen? Meldt u zich dan aan en u krijgt de reisverslagen vanuit Sri Lanka 
toegezonden.  
 
Hartelijke groet van Theo van der Sman – bestuurslid HAS en NEDLA.   

 
 
Uitdelen van kleding 
 
Tijdens het werkbezoek in februari werd weer 
volop kleding uitgedeeld. Veel kleding voor 
kinderen wordt genaaid door een mevrouw 
uit Hengevelde. Al jarenlang naait zij het hele 
jaar door dunne kleding om gezinnen op Sri 
Lanka te kunnen helpen. 
De vrouwen die mee reisden in de groep, 
namen deze taak voor hun rekening en ze 
deden dat met veel plezier. 
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Waterproject Sri Lanka 
Op 13 februari werden twee waterzuiveringsinstallaties geopend. Bestuurslid Wim Fransen had zich 
een lange periode ingezet om via de Rotary Neede de bouw van de twee installaties mogelijk te 
maken. Hij zocht samenwerking met de Rotary Club in Kurunegale Sri Lanka en na lang overleg werd 
de bouw mogelijk. Wim opende de installaties door een lint door te knippen en een plaquette te 
onthullen. Zijn speech in het Engels bereikte veel mensen die bij dit feest aanwezig waren. De 
productie van zuiver water is nu verdubbeld. De bewoners ontvingen allemaal een jerrycan van 25 
liter om schoon water mee te kunnen nemen om te gebruiken voor het bereiden van eten. 
 

  
Wim Fransen verricht de opening. 
 

 

  
Jerrycans worden gevuld met water en mee 
gegeven aan de bewoners. 
 

 

  
  

 
Zuiver water drinken betekent voor de bewoners, dat hun gezondheid verbetert. 
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8 april 2018: Bezoek Koeien – project - Adikarigama 
 
In april werd een kort werkbezoek aan Sri Lanka gebracht. Een afgevaardigde namens de Ten Brinke 
Foundation reisde speciaal mee, om op 8 april het Koeienproject in Adikarigama te bezoeken. In een 
paar jaar tijd hebben mensen die met twee of drie koeien begonnen zijn, nu rond de zes melkkoeien. 
Dat levert de boeren door de verkoop van melk, goed geld op, zodat ze daarmee een structureel 
inkomen en bestaan hebben. Belangrijk is te vermelden, dat mensen verplicht zijn ook koeien door te 
geven naar de volgende op de wachtlijst. Zo kan dit initiatief vanuit zichzelf blijven groeien en nog 
meer hulpbehoevenden bereiken. 
 
Met een vertegenwoordiger van de Ten Brinke Foundation bezocht ik vijf gezinnen, die aan het ‘Cow 
project’ mee doen. De kleine boerderijtjes liggen allemaal zo’n vijf minuten rijden van elkaar. Deze 
mensen hebben de deelname aan dit project voortvarend opgepakt. Verschillende boeren hebben 
inmiddels een klein stalletje kunnen zetten. Sommigen hebben daar al vier tot zes koeien in staan. Het 
jongvee staat meestal aan een boom vastgemaakt naast de stal. Het project heeft een enorm 
positieve impact op het leven van de deelnemende gezinnen. 
 
Bij het eerste gezin werd verteld, hoe nu bij voorbeeld hun zoon kan studeren aan de Universiteit, 
dankzij het harde werk van zijn ouders, maar zeker ook omdat er nu inkomsten zijn uit de 
melkopbrengst.  
Alle boeren die bezocht werden, zijn erg dankbaar en ze onderschrijven de doelstellingen van het 
projectplan, namelijk dat ze ook twee drachtige koeien weggeven aan een andere familie op de 
wachtlijst in de eerste vijf jaar dat ze aan het project deelnemen. Op het laatste adres wat werd 
bezocht, werd een bedrijfje bekeken, wat is gestart door een jonge man. Hij is begonnen met het 
maken van lekkere kwark / yoghurt en hij verkoopt de kwark in de omtrek. Hij heeft met een 
banklening een klein autootje gekocht. Hij verwerkt per dag zo’n 150 liter melk! Dit wordt in ketels van 
50 liter gekookt boven kokend water. De kwark wordt in aarden potten gedaan voor de verkoop. 
Daarnaast verkoopt hij ook flesjes kokosnoot honing en zelfgemaakte melk toffees. Hiermee kan hij in 
zijn eigen levensonderhoud voorzien.  
 
Het bezoek laat zien, dat het koeien – project zich succesvol ontwikkelt.  
 
Thijs Rupert, Bestuurslid Stichting HAS – projecten 
 
7 april 2018: Opening Hebo – Huizenproject in Adikarigama 
 
Op 7 april was de dag van de grootse opening van het HEBO housing project in Sri Lanka en het was 
een erg bijzondere dag voor de bewoners en alle sponsoren uit Nederland.  
In het dorp Adhikarigama zijn de afgelopen 2,5 jaar zestien nieuwe huizen gerealiseerd en twee huizen 
afgebouwd door middel van geld, dat door de gezamenlijke partners gedoneerd is. Het is een project, 
wat loopt via de Nederlandse Stichting HAS (hulp aan Sri Lanka) 
Er is elektriciteit aangelegd en een waterleiding naar elk huis. Het is niet te beschrijven hoe dankbaar 
de mensen zijn, voor wat ze gekregen hebben. Het is overduidelijk, dat iedere euro die hier besteed is 
op de juiste plaats terecht gekomen is! Mensen in dit dorp leefden al tientallen jaren in tijdelijke 
schuilplaatsen gemaakt van klei, rot houten bladeren. Voor velen is er nu een permanente woning, die 
erg goed is van kwaliteit en dus een stabiele basis is voor de toekomst. 
Ieder huis werd officieel geopend door een van de meegereisde sponsoren, maar niet voordat de 
vlaggen van Sri Lanka, Nederland en NEDLA (de Sri Lankaanse zusterorganisatie van stichting HAS) 
waren gehesen en de volksliederen waren gespeeld. Traditionele zogenaamde ‘Kandy dancers’ 
voerden een dans show op onder luid tromgeroffel.  
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Erg indrukwekkend was, wat de mensen hier allemaal voorbereid hadden voor het bezoek van de 
sponsoren en mij als bestuurslid uit Nederland. Overal hingen vlaggen en versiering. De weggetjes, 
erven en paden rond de huizen waren geveegd of geharkt, zodat alles er keurig spik en span bij lag. 
De opening van dit prachtige dorp werd een onvergetelijke gebeurtenis.  

 
Thijs Rupert, Bestuurslid Stichting HAS – projecten 
 

 
 

De groep sponsoren, die mee reisden om het door heb gerealiseerde dorp  
over te dragen aan de bewoners van HEBO – dorp. 

 

  
Een familie bij hun oude onderkomen  
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Eén van de nieuwe huizen 
 

Grote vreugde bij de bewoners en alle sponsoren 
uit Nederland  

die met Thijs Rupert mee reizen 
 
 

 
 

Zeventien bedrijven realiseerden samen de bouw van een compleet dorp en zij maakten het 
indrukwekkende verschil in het leven van deze bewoners. 
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Nieuws van de contactpersoon Adopties: 
 
Door persoonlijke omstandigheden zijn een tiental sponsoren gestopt met het financieel 
ondersteunen van een student of gezin. We zijn volop op zoek naar mensen die bereid zijn om  
ondersteuning te bieden, door € 25, - per maand te doneren.  
Tijdens de boekenmarkt in Borne op zaterdag 25 en zondag 26 augustus is inzage om welke mensen 
het gaat, die dringend hulp nodig hebben.  
 
Wilt u meer weten over hoe een adoptie financieel gaat en wat u kunt berekenen, dan kunt u ook een 
afspraak maken voor een (telefonisch) gesprek om verder uitleg te krijgen. De mogelijkheid bestaat 
zelfs, om deze gift volledig op te voeren bij uw belastingaangifte bij een ondersteuningsperiode van 
vijf jaar. Belt of mail u gerust.  
 
Ed van Leuteren: hasadopties@gmail.com of  

  
Vastenacties van gezamenlijke parochies  
 
De MOV (Missie- Ontwikkelings - en Vredesvraagstukken) van de parochie van de heilige Christoffel te 
Steenwijkerland, de Parochie Thomas a Kempis en Parochie H. Norbertus staan garant voor een 
deelname van drie jaar aan een Vastenactie – project voor Stichting HAS.  
 
Er werden lessen gegeven op verschillende basisscholen. Op woensdag 14 maart bezocht de voorzitter 
van de stichting en pastoor Theo van der Sman de St. Martinusschool in Vollenhove. Hij gaf les aan alle 
groepen. De schoolkinderen kregen duidelijke uitleg over het leven van de kinderen op de St. 
Josephschool in Kuliyapitiya, een school voor dove en gehoor beperkte kinderen en over de bouw van 
een extra voorziening voor deze kinderen. Hij liet filmbeelden zien van de school op Sri Lanka. De 
kinderen vonden het indrukwekkend om hem in de film te kunnen zien, terwijl hij les gaf. Voor een 
extra voorziening bij de St. Josephschool werd de Vastenactie 2018 gehouden. 
 

  
 
 
Ten tijde van dit schrijven is de opbrengst van de Vastenactie van het afgelopen derde jaar bekend. Bij 
de eerste bepaling van de opbrengst is wel gebleken, dat de Vastenactie voor ons Eigen Doel in Sri 
Lanka een groot succes is en dat er zekerheid is dat de drie samenwerkende parochies het verwachte 
bedrag hebben opgehaald, om de bouw van de gewenste accommodatie bij de St Josephschool voor 
dove en gehoorbeperkte kinderen in Kuliyapitiya te realiseren. Er zullen voorzieningen komen, waar 
de kinderen 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.  
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Father Ajith is in juni te gast geweest bij Theo van der Sman. De betrokken MOV’ers van de drie 
deelnemende parochies van de Vastenactie hebben Father Ajith ontmoet. Samen met hem en 
voorzitter Theo van der Sman is de Vastenactie geëvalueerd en de besteding van de opbrengst 
besproken. Deze zomer wil Father Ajith beginnen met het de bouw van de nieuwe accommodatie bij 
de St. Joseph School voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Kuliyapitiya. De eerste steen voor de 
bouw is gelegd op 15 februari 2018.  

 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Parochie H. Norbertus, Ben ten Hag 
Parochie Thomas a Kempis, Fokke van Dalen en Henk Tacken 
Parochie H. Christoffel, Jacqueline van den Hengel 

 

 
Gehoorapparaten voor slechthorende kinderen op St. Josephschool in Kuliyapitiya. 
15 februari 2018 kregen een aantal kinderen van de St. Joseph Dovenschool in Kuliyapitiya een 
gehoorapparaat uitgereikt. Dit werd mogelijk dankzij de Vastenactie die in 2017 werd gehouden in de 
parochie van de H. Christoffel in Steenwijkerland en de Thomas a Kempis in Zwolle. 
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Maandag 19 februari 2018: Avond voor sponsoren en belangstellenden 
 
Geachte sponsoren en belangstellenden van het werk van Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS), 
 
Opnieuw organiseerde de Stichting Hulp aan Sri Lanka de jaarlijkse informatie- en ontmoetingsavond 
voor alle sponsoren die het werk van de stichting ondersteunen in de Stefanshof. Op deze avond deed 
voorzitter van de stichting, Theo van der Sman verslag van zijn zeer recente werkbezoek naar Sri 
Lanka. Hij was pas drie dagen terug in Nederland. Hij toonde filmbeelden van de projecten die hij 
bezocht. Hij zag de vorderingen bij het koeienproject waarbij steeds meer gezinnen economisch 
zelfstandig kunnen leven. De vordering van de bouw van het Hebo – dorp wat in april wordt geopend, 
was indrukwekkend voor hem en de medereizigers in de groep.  
 

 
 

Oud onderkomen van families die in het HEBO – dorp gaan wonen. 
 

 

15 april 2018: Living Statues ‘Schoonheden’, voor Stichting Hulp aan Sri Lanka 
 
Op zondag 15 april nam een groep van 10 vrijwilligers deel, als standbeeld in een groep bij het 
open kampioenschap van Noord en Oost Nederland voor Living Statues in Borne. Het doel 
was om het adoptiewerk van de stichting Hulp aan Sri Lanka te ondersteunen, onder het 
motto ‘Geef toekomst aan de jeugd op Sri Lanka’.  
Het was een stralende zonnige lentedag. Veel mensen kwamen kijken. Rijen dik trok het 
publiek langs de beelden, die op een schitterende route waren opgesteld. Bij iedere 
deelnemer van de wedstrijd Living Statues stond wel een mandje of een petje. Als er een gift 
werd gedaan, kwamen de beelden op verschillende manieren in actie, soms tot grote schrik 
van het publiek. Twee meisjes van 10 jaar oud speelden prachtig mee in het geheel, net als de 
senior van 83 jaar.  
De groep ‘De schoonheden’, een degelijke schoonmaakploeg, ging onmiddellijk aan het werk 
als een donatie in de bus ging. Er werd geveegd en geschrobd. Zelf tussen het publiek waren 
twee beelden druk aan het werk, als toeschouwers hun gift in de bus lieten vallen. 
Toeschouwers vroegen al of de beelden ingehuurd konden worden als harde werkers in huis…  
Veel mensen droegen het werk van de stichting een warm hart toe, door de inzameling voor 
het adoptieprogramma te ondersteunen. De opbrengst van deze dag werd overgemaakt naar 
de stichting. De gezinnen en enkele studenten die hun Nederlandse sponsor verloren hebben, 
blijven met de opbrengst van de giften de komende maanden voorzien van hulp. 
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Positieve ervaringen van een anonieme sponsor. 
 
Van begin 2017 af ondersteunen wij een gezin met drie kinderen. De oudste is lichamelijk 
gehandicapt. Hij is inmiddels 11 jaar oud. De ouders hebben een zware taak in de zorg voor het gezin. 
Voor Malith was dringend hulp nodig om ervoor te zorgen, dat de moeder hem niet meer zoveel 
hoefde te tillen. Een eenvoudige rolstoel kwam beschikbaar. Er was echter ook behoefte aan een 
douche en toilet aan het eenvoudige huis wat door het gezin wordt bewoond. Na een donatie naast 
de maandelijkse ondersteuning kon begonnen worden met de bouw van de douche en toilet. Malith 
gaat ook naar school. Blij zijn we dat het gezin van Malith geholpen wordt en dat hij onderwijs krijgt 
om mogelijk in de toekomst ene meer zelfstandig leven te kunnen leiden. Nu groeit hij thuis op en 
voor zijn moeder en hem is het leven wat draaglijker geworden. We hopen hen nog lang een beetje te 
kunnen helpen vanuit Nederland. 
 
We ondersteunen ook van harte de oproep om sponsor van Stichting HAS te worden en een gezin of 
student op Sri Lanka te helpen. We horen jaarlijks terug hoe het met het gezin gaat. Theo van der 
Sman ziet hen jaarlijks op de familiedag. 
 

  
 

Aanbouw voor douche en toilet 
 

Malith (aan het hoofdeinde van de tafel) 
gaat naar school. 
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25 en 26 augustus 2018: Tien jaar deelname aan Boekenmarkt in Borne voor hulp aan Sri Lanka 

 
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus worden op twee stands aan de Stationsstraat in Borne 
prachtige boeken aangeboden, die door inwoners van Borne en omgeving het afgelopen jaar zijn 
geschonken. 
Voor de tiende keer zijn de vrijwilligers aanwezig bij de Bornse Boekenmarkt en nu ook op zondag 26 
augustus bij de warenmarkt. De stands zijn dicht bij de Stephanuskerk opgesteld. Het centrum is dicht 
bij het NS Station Borne en het dorp is met de auto gemakkelijk bereikbaar. De opbrengst van de 
verkoop van deze twee dagen gaat, zoals vertrouwd naar Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). 
 
Het diverse aanbod van boeken wordt dit jaar verkocht, om een aantal gezinnen en studenten in Sri 
Lanka, die door omstandigheden hun Nederlandse sponsor verloren, de komende maanden verder te 
helpen. Gebeurt dit niet, dan kunnen studenten hun opleiding niet afronden en worden gezinnen 
terug geworpen in extreme armoede. Eén van de jongeren, die zijn sponsor verloor, is Prabuddha. Hij 
is 19 jaar en hij woont met zijn grootouders en moeder in één kamer. Zijn moeder probeert wat te 
verbouwen op een stukje grond, maar de oogst is vaak slecht. Prabuddha wil graag ingenieur worden 
en hij wil na zijn studie voor zijn grootouders en zijn moeder zorgen, met het inkomen wat hij dan zal 
verdienen. Bij aanvang van zijn studie bleek de Nederlandse sponsor niet meer verder te kunnen.  
Hij is één van de jonge talentvolle mensen, die de vrijwilligers graag een kans op een beter leven voor 
hem en zijn familie willen geven, met de opbrengst van de boekenverkoop.  
 
Op familiedagen is er met alle gezinnen en studenten één keer per jaar een ontmoeting, waarbij in 
een gesprek bekeken wordt, hoe de situatie is. Deze gesprekken worden gevoerd door voorzitter van 
de stichting Theo van der Sman en zijn bestuursleden in Sri Lanka. Hiervan wordt verslag gedaan naar 
de sponsor in Nederland. 
 
Er zal tijdens de lustrumverkoop informatie beschikbaar zijn, over de gezinnen en studenten die 
dringend hulp nodig hebben. De grootste wens is om sponsoren te vinden voor de tien gezinnen en 
studenten, die zonder hulp geen toekomst hebben. De vrijwilligers geven u graag een stuk informatie 
mee tijdens deze twee dagen.  
 
Al tien jaar worden boeken geschonken om mensen in zeer moeilijke omstandigheden te helpen. De 
vrijwilligers zijn er dankbaar voor. 
 
De lustrumverkoop vindt plaats op: 
Zaterdag 25 augustus van 9 uur tot 17.00 uur. 
Zondag 26 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Locatie: Stationsstraat, nabij Stephanuskerk in het centrum van Borne. 
 

 
 

De boeken staan klaar, op zoek naar een nieuwe eigenaar. 
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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/secretaris.  
 
Het algemeen bestuur bestaat uit: 
Mieke Volker 
Wim Fransen - medisch adviseur  
Thijs Rupert – projecten 
 
Adviseur: 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. 16 verschijnt in december 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 december 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/

