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Van de voorzitter....
Beste vrienden van onze stichting,
Telkens als je naar Sri Lanka reist dan besteden we de eerste dagen aan het wennen aan de
temperatuur en de cultuur. Met name omdat er tijdens het laatste werkbezoek veel politieke onrust in
het land was, hield ik het dagelijkse nieuws goed in de gaten.
Mijn gasten hebben er niet alles van meegekregen en ze probeerden zoveel mogelijk aan het klimaat
te wennen en ze hadden daar hun handen aan vol. Ik moet daarnaast altijd rekening houden met de
vraag, wat mensen ook geestelijk aankunnen. Misschien bent u één van de lezers van de reisverslagen,
ditmaal was het in november 2018 voor de 26e keer. Echter hoe je je best ook doet, het blijven
woorden en dus iets beperkt houden, de geschreven woorden blijven de totale diepgang missen.
Voor u ligt een verslag van gerealiseerde projecten en projecten welke nog lopende zijn.
Als ik kijk naar de nieuwbouw voor de dovenschool en een Community center in aanbouw, dan
verheug ik mij niet zozeer op de opening alleen, echter meer nog om te zien hoe de bevolking of
doelgroep het in gebruik genomen heeft.
De 18 huizen in april 2018 door een grote groep Nederlanders geopend en in eigendom aan de
bewoners overgedragen, het was nog steeds een reden tot een groot feest toen wij daar in het
HEBO - dorp op bezoek waren.
Men had de huizen een dag voor de opening wit gekalkt, zichtbaar waren gedurende de eerste
maanden een aantal hoosbuien aan de woningen voorbij gegaan.
Neemt niet weg dat het huizen zijn met een kwaliteit, zoals ze er over vele jaren nog net zo zullen
staan (Sri Lanka heeft geen last van aardbevingen).
We hebben verschillende zaken die wij momenteel uit proberen, zo heeft één van de 18 nieuwe
huizen een afvoer voor het hemelwater.
Het water wordt opgevangen in een grote bak waar ruim duizend liters in kunnen, niet zozeer voor het
drinkwater maar meer voor het wassen en drinkwater voor het vee.
Verder kijken we niet alleen naar het succesvolle koeienproject van de Ten Brinke Foundation uit
Varsseveld, maar ook naar een uitproberen van een nieuw project betreffende kippen.
We hebben momenteel een familie die zo’n 20 kippen ter beschikking heeft gekregen. Met de
betrokken firma kijken wij hoe het zich gaat ontwikkelen.
Verder hebben we een aantal verzoeken liggen betreffende de bouw van enkele scholen, een
bejaarden centrum, de bouw van een polikliniek en een tandartspraktijk.
Kortom we blijven bezig en ik ben dankbaar met een ieder die de activiteiten volgt en ondersteunt.
Hartelijke groet van Theo van der Sman – bestuurslid HAS en NEDLA.
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13 November 2018: Bezoek Senasuma Home in Bandarawela:
Op 13 november werd een bezoek gebracht aan het Senasuma Home voor ouderen in Bandarawela.
Er wordt, dankzij een grote donatie aan de stichting, een vleugel bij gebouwd om meer ouderen, die
veelal op straat leven, op te kunnen vangen. De bouw is in volle gang. De bouwtekeningen werden
nog eens bekeken. Als de vleugel bij het Senasuma Home voor ouderen klaar is, dan zal een flinke
groep ouderen die nu op straat leven er een thuis vinden.
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Familiedagen in Mawanella, Kurunegale en Solepura
Tijdens het werkbezoek van twee weken werden drie familiedagen gehouden, waarbij financieel
geadopteerde kinderen uit gezinnen en studenten werden uitgenodigd voor een gesprek met leden
van het NEDLA-bestuur uit Sri Lanka en met de voorzitter in Sri Lanka en in Nederland, Theo van der
Sman. Van de gesprekken werd door hem verslag gelegd. Er werden vorderingen besproken en indien
nodig werd noodzakelijke extra hulp gegeven. De reisgenoten hielpen op verschillende manieren mee
om de dagen goed te laten verlopen. Er werden foto’s gemaakt en er werd kleding uitgedeeld voor
veel kinderen. Deze kleding wordt genaaid door een mevrouw uit Twente. Ze doet dit al jaren.
De blijdschap bij de kinderen en vooral ook de dankbaarheid van de moeders was groot.
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17 november 2018: Bezoek Koeienproject – Adikarigama
Opnieuw werd een bezoek gebracht aan het koeienproject, wat mogelijk gemaakt werd door de Ten
Brinke Foundation uit Varsseveld. Het aantal koeien breidt zich gestaag uit. Er worden eenvoudige
onderkomens voor de koeien bij gebouwd.

Kippenproject Adikarigama
Op 17 november werd ook de start van het kippenproject bezocht. Dit project wordt ook mogelijk
gemaakt door de Ten Brinke Foundation uit Varsseveld. Een familie kreeg 20 kippen en er wordt
gevolgd hoe deze proef om mensen een zelfstandig inkomen te laten verwerven door het houden van
kippen, gaat verlopen.

Huis met regenwaterafvoer:
Drie jaar geleden kwam oud bestuurslid en huidig adviseur van de stichting, Wim Fransen met het idee
om regenwater op te vangen en op te slaan voor diverse doeleinden. Een huis bij het HEBO – dorp
heeft bij wijze van een proef, een regenwaterafvoer gekregen. Via een dakgoot wordt regenwater
opgevangen in een zeer grote regenton. Het water kan worden gebruikt voor het wassen van kleding
en voor drinkwater voor het vee. In een periode van droogte is op deze manier nog water
beschikbaar.
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17 november 2018: Opening twee huizen in Adikarigama
Twee huizen, gesponsord door de firma Buiting uit Almelo, werden gebouwd bij het HEBO - dorp.
De huizen werden op een feestelijke manier geopend en in eigendom gegeven aan de bewoners. De
vreugde voor de bewoners die voorheen in zeer slechte onderkomens leefden was groot.

Huis 1: Geopend en over gedragen

Huis 2: Het lintje hangt nog voor de deur.
De opening komt nog.

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 stond garant voor een
deelname van drie jaar aan een Vastenactie – project voor Stichting HAS. In de Vastentijd van 2018
werd geld ingezameld voor de realisatie van een klein gebouw bij de St. Joseph Dovenschool in
Kuliyapitiya. Veel parochianen droegen bij aan de bouw. Het wordt een voorziening, waarin deze
kinderen allerlei, vooral, praktische, hygiënische en huishoudelijke vaardigheden leren om hun
zelfredzaamheid te ontwikkelen en te vergroten. Het gebouw gaat dienen als een warme en veilige
ontmoetingsplaats voor zowel de doofstomme en gehoorbeperkte kinderen als voor andere gezonde
en meervoudig gehandicapte kinderen in het dorp. Door deze ontmoetingen zullen de kinderen leren
elkaar te helpen en ze leren hun eigen realiteit beter te begrijpen.
Daar deze accommodatie tijdens schooltijden vrij is, wordt dit gebouw dan ook benut om
peuters/kleuters en kinderen met een meervoudige beperking uit de omgeving van de school op te
vangen.
De Zusters die de kinderen onderwijzen en begeleiden, zijn erg blij dat de bouw eind september is
begonnen.
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Op 19 november bezocht Theo van der Sman de locatie tijdens zijn werkbezoek. De bouw vordert vlot
en de degelijke manier van bouwen met veel ambachtelijk handwerk was goed te zien.

Op 1 december kwam bericht dat de dakconstructie op het gebouw was gekomen. De pannen werden
er op 22 december op gelegd. Op 22 januari 2019 werd de afwerking van de buitenmuren afgerond.
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September 2018: Start bouw Ranjidha Community Centre in Nikawaratiya
Op 20 september is gestart met de bouw van het Ranjidha Community Centre in Nikawaratiya.
Het gemeenschapscentrum zal de naam dragen van het meisje Ranjidha, die haar grote wens voor de
bouw van een centrum uitsprak, tijdens een werkbezoek aan deze locatie. Kort na de start moest de
bouw stil gelegd worden vanwege hevige regenval.
Inmiddels is de bouw weer begonnen. De bewoners in de zeer arme wijk kijken uit naar dit centrum
waar zij bij elkaar kunnen komen, en waar activiteiten ontplooid kunnen worden voor de bewoners.

Huis voor dakloos gezin in Sri Lanka.
Henk Snijders, woonachtig in Zuid Holland, maakte met zijn vrouw een reis naar Sri Lanka. Hij zag daar
hoe veel mensen leven in grote armoede. Dit bleef in zijn gedachten. Hij zocht contact met het
bestuur van de stichting. Zijn grote wens is om een huis te bouwen voor een dakloos gezin in
Adikarigama. Op 1 mei 2018 ging Henk met vervroegd pensioen. Hij besloot bij zijn afscheid om geen
afscheidscadeau te wensen, maar een gift voor het te bouwen huis. In november reisde hij mee
tijdens het werkbezoek. Op 18 november legde hij samen met de vader en moeder van het jonge
gezin de eerste steen voor het huis wat gebouwd gaat worden.

Start project: ‘Thuis in bouwen 2019 – 2020: Adikarigama – Sri Lanka’
De directie van ‘Thuis in Bouwen’ heeft in 2018 een bezoek gebracht aan het HEBO housing project
plan in Sri Lanka. Na dit bezoek hebben zij aangegeven om een project van 15 huizen met een aantal
bedrijven te willen sponsoren. Dit is het ‘Thuis in Bouwen housing project’. Op een perceel dicht bij
het HEBO housing project kunnen deze huizen gerealiseerd worden.
Stichting HAS heeft met ‘Thuis in Bouwen’ afgesproken, dat de vijftien huizen in twee fases gebouwd
gaan worden, acht huizen in 2019 en zeven huizen in 2020. Namens het NEDLA bestuur zal Father
Ajith Fernando de bouw van de huizen begeleiden. De grond is inmiddels aangekocht en met het
bouwrijp maken van de bouwlocatie is gestart.
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Als het project gereed is zal de directie van
‘Thuis in Bouwen’ met mogelijke mede sponsoren de bouwlocatie in Sri Lanka bezoeken
voor de opening van de gerealiseerde huizen.

25 en 26 augustus 2018: Tien jaar deelname aan Boekenmarkt in Borne voor hulp aan Sri Lanka
Voor de tiende keer was er een boekenverkoop voor de stichting Hulp aan Sri Lanka, op de
boekenmarkt en de warenmarkt in de Stationsstraat tijdens de Melbuul’ndagen. Veel boeken gingen
naar liefhebbers. Er waren boeken in allerlei genres beschikbaar. Series werden vol gemaakt, een
laatste boek van een auteur werd gevonden. Gewenste boeken werden gevonden voor een
boekenliefhebber die minder goed kon zien. Er werd ook volop gelezen rondom de stands. De forse
buien op zaterdag brachten geen schade toe aan de boeken. De stands waren omgebouwd tot een
grote blauwe tent, die alle boeken en vrijwilligers beschermde tegen de regen en de wind. Op zondag
scheen de zon volop en was het gezellig druk.
Er werden giften gedoneerd, om de studenten en gezinnen die geen sponsor in Nederland meer
hebben, verder te helpen. Eén echtpaar meldde zich aan als sponsor, tot grote vreugde van de
vrijwilligers. Een familie zit dicht bij de beslissing om ook sponsor te worden. De verkoop leverde een
prachtig eindbedrag op. Voor bijna een half jaar kan verder ondersteuning worden geboden voor de
groep mensen in Sri Lanka. De kosten voor levensonderhoud en studie kunnen de komende zes
maanden betaald worden.

11 september 2018: Schenking sportkleding en ballen van Volleybalvereniging Apollo 8 uit Borne
Volleybalvereniging Apollo 8 schonk een grote hoeveelheid sportkleding en ballen voor Sri Lanka. In de
sportaccommodatie van Apollo werd een grote hoeveelheid uitgezocht, kleding voor de kinderen en
ballen om mee te spelen. Tijdens werkbezoeken wordt de schenking mee genomen en geschonken.
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Oktober 2018: Donatie Collectie Kinderboeken voor verkoop op boekenmarkt.

Basisschool Sprankel uit Borne doneerde een grote collectie kinderboeken met de wens, met de
opbrengst bij verkoop van deze boeken het werk van de stichting en zusterorganisatie NEDLA
Friendship Foundation in Sri Lanka te ondersteunen. De vrijwilligers die de boeken ophaalden, waren
onder de indruk van deze gift.
Verkoop Kerstkaarten
In Ammeloe bij Vreden in Duitsland werden kerstkaarten verkocht tijdens de openingstijden. Deze
kaarten werden gemaakt door een vrijwilligster uit Neede. Ze reisde zelf twee keer mee naar
Sri Lanka bij een werkbezoek. De opbrengst is door haar aan de stichting geschonken.
13 december 2018 Goede doelenavond Stichting Kringloopbedrijf Borne
Op donderdag 13 december werd de Goede Doelen avond gehouden door Stichting Kringloopbedrijf
Borne. Ook Stichting Hulp aan Sri Lanka ontving een gift. De aanwezige vrijwilligers zijn er erg
dankbaar voor. De gift wordt beschikbaar gesteld voor een aantal sponsor loze adoptie-dossiers. Een
aantal gezinnen en studenten worden met deze bijdrage weer voor een beperkte periode verder
ondersteund. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe sponsoren om deze mensen aansluitend voor
langere tijd te helpen met een maandelijkse bijdrage.

Alle vertegenwoordigers van de verschillende Goede Doelen.
Links voor: Bestuurslid Ed van Leuteren
Hij ontving de cheque van € 1000,- namens de stichting.
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December 2018: Donatie Martin Thiehatten uit Borne: Duizend euro voor Stichting HAS
Martin Thiehatten is de auteur van het boek ‘Borne zo was het, zo is het nu’. Dit boek werd afgelopen
november op de markt gebracht. Hem werd ooit gevraagd om een serie verhalen met dit onderwerp
te schrijven voor de Twentse Courant Tubantia. Deze verhalen bleken enorm aan te slaan. Hij besloot
ze te bundelen in een boek. De gebouwen in Borne werden zelfs uitvoeriger beschreven en hij breidde
het aantal uit naar vijfentwintig. Het boek werd in een oplage van 600 exemplaren gedrukt met hulp
van de Heemkundevereniging Borne. De boeken zijn inmiddels allemaal verkocht. Dat leverde Martin
Thiehatten een bedrag aan winst op. Hij wilde dit bedrag echter niet zelf houden, maar het aan een
goed doel besteden. Hij verhoogde samen met zijn echtgenote de opbrengst tot 1000 euro. Theo van
der Sman, voorzitter van de St Hulp Aan Sri Lanka(HAS) mocht de cheque bij hen thuis in ontvangst
nemen.
Kerstactie Borne:
Van 24 november tot 22 december werd de Kerstactie 2018 in Borne gehouden. De start werd
gemaakt bij de Adventsmarkt in de Kringloopwinkel in Borne. Vrijwilligers van de stichting verkochten
zelf gemaakte Advents - stukken en cadeauartikelen. Met de opbrengst wilden zij een gezin met drie
kinderen ondersteunen via het adoptie-programma van de stichting. Het gezin is afhankelijk geworden
van hulp, omdat de vader blind is geworden. Op deze markt was het gezellig druk. De warme
huissokken, die dit jaar voor het eerst beschikbaar waren, werden veel verkocht. De vertrouwde
engeltjes en cadeauartikelen vonden ook gretig aftrek.
Er werden kerststukken en zelf gemaakte kerstartikelen verkocht via de Stephanuskerk in Borne, na
een parochieviering, op een kerstmiddag voor ouderen, bij een bridgeclub en afsluitend tijdens
‘Shopping by Candlelight’ in het centrum van Borne op 22 december. Het gezin wordt voor een
langdurige periode geholpen met de opbrengst, dankzij alle behulpzame belangstellenden, die
artikelen kochten of een gift doneerden.
April 2019: Deelname Open Kampioenschap voor Living Statues, voor Stichting Hulp aan Sri Lanka
Op zondag 14 april 2019 bruist het centrum van Borne weer met veel activiteiten. De grote
publiekstrekker is het 11de Open kampioenschap Noordoost-Nederland voor Living Statues!
Vrijwilligers zullen opnieuw op een verrassende wijze deel nemen aan dit prachtige festival,
om met de giften die zij ontvangen het werk van Stichting HAS te ondersteunen. Op facebook zal
nadere informatie volgen.
Tip: Noteert u deze dag in uw agenda. U bent verzekerd van een prachtige middag in Borne.
Avond voor sponsoren en belangstellenden
Geachte sponsoren en belangstellenden van het werk van Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS),
De inmiddels vertrouwde avond, waarop verslag wordt gedaan en filmbeelden worden getoond,
wordt dit jaar wat later gehouden. Dit komt door de planning van de werkbezoeken in 2019.
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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
Thijs Rupert – projecten
Medisch adviseur: Wim Fransen
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. 17 verschijnt in juni 2019. 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 2019 naar de redactie:
stichtinghulpaansrilanka@gmail.com

Deze Nieuwsbrief wordt ook beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via de site:
www.stichtinghas.nl
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