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Van de voorzitter....
Graag informeer ik u allen over de situatie in Sri Lanka, regelmatig krijg ik de vraag of de tragische
situatie rond de aanslagen op de eerste Paasdag een weerslag heeft gekend op onze projecten. Een
belangrijker vraag was of ik ook mensen kende die slachtoffer van de laffe aanslagen waren of
familieleden, vrienden of bekenden van hen die u via onze stichting HAS steun geeft. Er zijn ons geen
personen bekend op één na, waarbij een oom van Sumith / Suneth in de kerk van St. Sebastian te
Negombo omgekomen is. Namens de stichting heb ik toen mijn medeleven met de directe
nabestaanden betoond. Neemt niet weg dat Sri Lanka in een lange fase van rouw terecht gekomen is,
ook is er veel achterdocht naar de kleine groep moslims (ongeveer 3% van de bevolking) ontstaan. De
huidige kardinaal van Colombo heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verzoening en het in contact
brengen van verschillende geloofsgroeperingen van Boeddhisten, Christenen en Moslims. Ook is hij
duidelijk de intermediair naar de regering, waarin ook veel spanning heerst binnen de partijen. De
toeristenindustrie was na de aanslagen stilgelegd, massa’s werkers in de hotels zijn de straat op
gestuurd, verschillende met name kleinere en verder van het vliegveld gelegen hotels zijn failliet
gegaan. Langzaam komt het weer wat op gang. Om de drempel te verlagen heeft de regering de
visumplicht afgeschaft, daarmee geeft men ook blijk, dat die hele visumplicht een wassen neus betreft
en met name een centenkwestie is. Met regelmaat heb ik contact gehad met mijn geliefde eiland en
met vele vrienden aldaar. De laffe aanslagen hebben diepe wonden geslagen. Langzaam lijkt de
bevolking uit de nachtmerrie te ontwaken. Doordat een avondklok ingesteld was, samenscholingen
dringend werden afgeraden, heb ik op verzoek van het NEDLA bestuur van een bezoek aan Sri Lanka in
mei afgezien. Immers we mogen op geen enkele wijze mensen, zoals bijvoorbeeld met familiedagen,
in moeilijkheden brengen. Denk maar eens aan een avondklok, als men naar een familiedag komt en
men zou niet op tijd thuis kunnen zijn. In november hoop ik opnieuw naar het eiland te kunnen voor
mijn (28e) werkbezoek. Ik heb besloten om alleen te gaan, ik wil weten hoe de situatie vandaag de dag
is. Daarbij komt dat dit bezoek alleen de bedoeling heeft om familiedagen te hebben en om projecten
af te lopen. Er zijn momenteel prachtige projecten die gaan starten. Er gaat een tandartspraktijk
komen in het grote gebied van Solepura, de plaats waar father Ajith werkt. Daar is onlangs ook een
eerste steen gelegd voor een melkfabriek. We hebben zoveel mensen een koe kunnen geven, dat men
met die honderden liters per dag besloten heeft, om een melkfabriek te gaan bouwen. Men had de
hoop dat iemand van de HAS bij de eerste steenlegging zou kunnen zijn, helaas moesten we daar van
afzien. De tandartspraktijk gaat voorzien in een enorme behoefte voor kinderen en volwassenen, het
gaat om een regio waar zo’n 30 duizend mensen wonen en geen tandarts beschikbaar is. We zijn
achttien huizen aan het bouwen en tijdens het werkbezoek worden verschillende huizen alvast in
gebruik genomen. Tevens zullen een community centrum en een extra aanbouw aan de dovenschool
geopend worden. Enkele sponsoren wachten op een antwoord en in ieder geval op dvd beelden, het
komt er allemaal aan, nog even geduld en ik beloof u op de hoogte te houden. Belangrijk is het feit dat
u vertrouwen heeft in een stichting, waar elke euro nog eens omgedraaid wordt en wij de bevestiging
van de belastingdienst hebben in de vorm van een ANBI status. Heel veel dank, ik zal u op de hoogte
houden.
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Een volgend werkbezoek zal ik beginnen door de eerder genoemde St. Sebastian Church te bezoeken,
één van de plaatsen van ellende en tranen tot op de dag van vandaag. Het lijkt mij het beste om daar
uit eerbied voor de lijdenden te beginnen. Daarna diep zuchten, misschien een traan laten vallen,
daarna diep zuchten en doorgaan. Maar van dat laatste weten ze in Sri Lanka veel meer dan ik.
Hartelijke groet van Theo van der Sman – bestuurslid HAS en NEDLA.

Bericht voor sponsoren van gezinnen/studenten:
Geachte sponsoren,
Graag uw aandacht voor het volgende:
Een klein aantal sponsoren van gezinnen / studenten in Sri Lanka, onderhouden persoonlijk contact
met hen. Het is een eigen keuze om dit te doen, waarin het gevaar steekt, dat men vanuit Sri Lanka
verzoeken gaat doen buiten het blikveld van ons HAS bestuur om.
Als men persoonlijk een brief of e-mail uit Sri Lanka krijgt met een smeekbede voor bijvoorbeeld
studiemateriaal, herstel van een woning etc., dan is het moeilijker om te weigeren.
Wij kunnen u hooguit adviseren daar niet snel op in te gaan, beter is om zaken naar het bestuur terug
te koppelen. Zeker als zaken urgent voorkomen, dan zijn wij in staat om zelf polshoogte te gaan
nemen en met u terug te koppelen en van advies te dienen.
De oudere Sri Lankanen zijn vaak al niet in staat om te lezen of te schrijven, men is voor elke Engelse
vertaling afhankelijk van iemand anders. Binnen de communiteit van bijvoorbeeld een
dorpsgemeenschap is vaak wel iemand beschikbaar, die in staat is om wensen van de gesponsorde in
het Engels te schrijven. Men moet wel betalen voor een soms uiterst slechte in het Engelse vertaalde
vertaling. Als men dan ook nog wel eens van vertaler wisselt, dan krijg je soms verschillende
verwarrende wijzen van beschrijven van een problematiek, immers elke vertaler geeft zijn eigen
indruk en stempel op het geheel. Men kan altijd bij de bestuursleden terecht als u vragen heeft.
Hopende u van dienst te zijn geweest en dank voor uw inzet.
Namens het HAS bestuur,
Theo van der Sman.
Nieuw bestuurslid: Dhr. Sjef van Baal stelt zich voor.
Graag wil ik mij presenteren als nieuw lid van het bestuur van de Stichting HAS. Ik ben aangetrokken in
de rol van medisch adviseur. Mijn naam is Sjef van Baal en ik ben 67 jaar oud .
Ik ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw Nicole. We hebben vijf kinderen en tegen het einde van
het jaar hopen we ons 8e kleinkind te mogen verwelkomen. Mijn beroep was vaatchirurg in het
ZGT Almelo/Hengelo. Sinds januari van dit jaar ben ik met pensioen.
Ik blijf nog actief door me bezig te houden met een aantal wetenschappelijke projecten in het
ziekenhuis. Ook geef ik les aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en verzorg ik gastcolleges in
Cardiff - Wales.
Als opleider voor de tropenartsen in het ziekenhuis was ik al jaren betrokken bij medische
steunprojecten onder meer in Sierra Leone en Egypte, financieel mogelijk gemaakt, door
de stichting ZGT overzee, een stichting waar elke medewerker van het ziekenhuis aan bijdraagt.
Vanuit deze stichting proberen we nu ook een opleiding en een nieuwbouw te realiseren in een
ziekenhuis in Tanzania.
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Theo van der Sman was jaren geleden onze pastoor in
Tubbergen, alwaar hij me reeds in contact
heeft gebracht met zijn bijzondere werk in Sri Lanka.
Geleidelijk werd ik steeds meer door hem
ingeschakeld voor medische problemen, die hij in
Sri Lanka aantrof.
Vorig jaar zijn mijn vrouw en ik met Theo mee geweest
naar Sri Lanka en hebben we van nabij mee kunnen maken
hoe groot de armoede is en wat voor mooie projecten
door de Stichting HAS werden ondersteund. Ook het
adoptieprogramma heeft grote indruk op ons gemaakt.
Het is daarom voor mij een grote eer om als mijn steentje
te mogen bijdragen aan de stichting HAS.

Nieuw project: “Milk factory”
Door: Thijs Rupert, bestuurslid (projecten)
Datum: 16-07-2019
Zoals vele betrokkenen en volgers van Stichting HAS weten, hebben we sinds 2015 een “Cow Project”
in Sri Lanka opgestart. Daarbij zijn in totaal 58 koeien aangeschaft (in een aantal fases) en deze zijn
gegeven aan lokale boeren om een kleinschalige melkproductie te starten. De sponsor achter dit
project is sinds het begin de Ten Brinke Foundation, waar we erg blij mee zijn.
Vandaag de dag is dit project nog steeds erg succesvol; de veestapel groeit, het aantal boeren dat
meedoet in deze gemeenschap breidt zich uit en de productie van melk neemt toe. De groep is
zelfstandig, zelfvoorzienend en heeft zich verenigd in een coöperatie. Op die manier deelt men kennis
en ervaring, maar men wil ook nieuwe initiatieven ontwikkelen.
Een daarvan is het opzetten van een melkfabriek. De melkproductie van de boeren gemeenschap is
aanzienlijk, want dagelijks wordt al ruim 1200 liter melk geproduceerd door in totaal 46 families.
Enkelen zijn begonnen op kleine schaal de melk te verwerken tot andere producten, zoals kwark,
yoghurt en melk toffees. Deze business is, hoe klein ook, tot nu toe erg succesvol en veelbelovend. Het
idee bestaat sinds ruim een jaar om een heuse melkfabriek op te richten om de melk zelf verder te
verwerken. Hierdoor kan men meer verdienen aan de melkproductie en het levert werkgelegenheid op
in de regio. Samen met de betrokkenen in Sri Lanka hebben we het afgelopen jaar dit plan wat verder
uitgewerkt en ook in Nederland met experts overlegd over de juiste voorwaarden.
Onlangs heeft de Ten Brinke Foundation groen licht gegeven en geld beschikbaar gesteld voor de
realisatie van het gebouw dat als melkfabriek zal gaan dienen. De grond waarop het gebouw zal
verrijzen wordt geschonken door een lokale eigenaar en zowel de grond als het gebouw komen in
eigendom van de coöperatie. Het doel is dit gebouw in 2019 nog te realiseren.
De volgende stappen zijn daarna het gebouw voorzien van de juiste installaties en benodigdheden, om
steeds beter en op grotere schaal de zelf geproduceerde melk te gaan verwerken.
We danken Ten Brinke Foundation voor het vertrouwen en kijken vol verwachting uit naar de realisatie
van dit nieuwe initiatief!!

3

Op 15 augustus werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de melkfabriek. Het werd een
feestelijke dag voor Ten Brinke Foundation en de hele boerengemeenschap.
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Vastenactie Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Vollenhove
In maart en april 2019 werd in de Nicolaas Geloofsgemeenschap in Vollenhove de Vastenactie
gehouden voor kinderen in de regio Solepura. Het is een zeer arme streek waar ouders vaak
analfabeet zijn. Kinderen kunnen niet naar school als de afstand te ver is om te lopen.
De fiets is het enige vervoermiddel wat kinderen de mogelijkheid kan bieden om naar school te gaan.
De zeer arme ouders hebben het weinige geld wat ze verdienen nodig voor de eerste levensbehoefte
van de gezinnen. Er is geen mogelijkheid voor hen om voor hun kinderen een fiets te kopen. De
kinderen willen wel erg graag naar school. Een eerste groep kinderen kreeg een fiets na hulpacties in
2017. Meer kinderen zouden graag op een fiets naar school gaan. De geloofsgemeenschap van
Vollenhove bracht tijdens de Vastenactie 2019 een bedrag bijeen om opnieuw 15 kinderen een fiets te
kunnen geven. Nu het nieuwe schooljaar is begonnen krijgt een grote groep kinderen een fiets om via
onderwijs, leren lezen en schrijven, de kans te krijgen op een betere toekomst.
Mei 2019: Echtpaar Vollenhove schenkt 10 fietsen
Een echtpaar uit Vollenhove werd geïnspireerd door de Vastenactie aldaar. Zij besloten om geld te
doneren voor 10 extra fietsen.
14 April 2019: Living Statues in Borne
De Bornse voetbalvereniging RKSV NEO zocht in oktober 2018 samenwerking met de vrijwilligers van
de stichting in Borne. In het kader van het 100 jarig bestaan van NEO wilden ze een activiteit uitvoeren
voor een goed doel. De keuze werd gemaakt om een foto van een team uit het beginjaar 1919 van de
honderdjarige voetbalvereniging uit te beelden bestaand uit twee meisjesteams, hun trainers en de
vrijwilligers.

De opbrengst van deze dag zou geschonken worden aan de stichting, bestemd voor het fietsenplan
voor kinderen in Solepura, waarvoor ook Vollenhove zich had ingezet. Het werd een drukke dag in
Borne. Veel bezoekers van Living Statues voelden zich verbonden met dit doel. De opbrengst van de
giften maakte het mogelijk om opnieuw 15 fietsen aan kinderen te schenken.
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29 april 2019: Avond voor sponsoren en belangstellenden
Op 29 april werd in de Stefanshof in Borne de jaarlijkse vertrouwde avond voor sponsoren en
belangstellenden gehouden. Er werden filmbeelden vertoond van het werkbezoek van november
2018. Er werd uitleg gegeven over de diverse projecten die uitgevoerd worden.
Veel aandacht werd gegeven aan het leed, wat Sri Lanka heeft getroffen op Eerste Paasdag, de
aanslagen op diverse plekken in het land. Voorzitter Theo van der Sman probeerde de vragen die er
waren te beantwoorden. Hij vertelde ook dat zijn geplande werkbezoek in mei niet door zou gaan.
Hij sloot de avond af met een persoonlijk geschreven gedicht voor en over de mensen op het
wondermooie en nu zo geschonden eiland.
‘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 Martijn van Toor (Brummelhuis) en John van der Ham (Thuis In
Bouwen) aangegeven om een project van 12 huizen met een groot aantal partners te willen
sponsoren. Dit is het ‘Thuis in Bouwen Housing project’ geworden.
Op een perceel dicht bij het HEBO Housing project worden deze huizen gerealiseerd.
De bouw van de twaalf huizen zal eind 2019 zijn afgerond.
Er worden huizen gebouwd volgens standaard tekening ‘HAS standard house’. De oppervlakte van
deze woningen is ca. 40 m2 (6,1 x 6,8 m) en de huizen worden voorzien van een pannendak.
Een woning biedt een thuis voor een gezin met 4-6 personen.
De indeling bestaat uit een keuken, een woon/eetkamer en twee slaapkamers.
Met de bouw is al volop begonnen.

6 januari 2019: Start met het bouwrijp maken
van de grond waar de huizen gebouwd worden.

12 april 2019:
Begin van de bouw van de huizen.

10 juli 2019:
Overzicht van de bouwlocatie

11 juli 2019:
Overzicht op bouwlocatie
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8 juni 2019: Typisch Vollenhove voor interieur in huisje voor Hashan en zijn oma

Op zaterdag 8 juni werd het driedaagse
evenement Typisch Vollenhove bij de
Nicolaaskerk ingeluid met een gezellig
terras op de parkeerplaats van de kerk,
waar koffie/ thee geschonken werd, met
gebak, gebakken door vrijwilligers uit de
Geloofsgemeenschap.
Het was een regenachtige dag, maar er
werd toch een flink bedrag voor de
stichting opgehaald. Dit zal gebruikt
worden voor de inrichting van een nieuw
te bouwen huis op Sri Lanka voor de 15
jarige Hashan en zijn oma.

Hashan trof het niet in het leven. Hij verloor beide ouders en
zijn oma ging voor hem zorgen. Zij probeert samen met
Hashan van bedelen te leven. Op één van de familiedagen
trof Theo van der Sman een oude vrouw met een jongen, die
bijna in elkaar zakte door ondervoeding.
Het bleek om Hashan en zijn oma te gaan. Hashan en zijn oma
zijn inmiddels in het adoptieprogramma van de stichting
opgenomen. Ze leefden op straat. Een onderkomen was er
niet. Er wordt nu een huisje gebouwd voor hen beiden.
De inrichting zal betaald worden van de opbrengst van deze
middag in Vollenhove. Voor het eerst krijgen ze een bed,
een tafel en stoelen. Er wordt ook voor keukengerei gezorgd.
Hashan ging niet naar school, omdat de afstand te ver weg
was. Hij kreeg ook een fiets.
Van de giften die nog beschikbaar zijn, zullen meer kinderen
een fiets ontvangen.
Met veel plezier wordt in Vollenhove terug geblikt op deze
regenachtige middag, die voor Hashan en zijn oma het grote
verschil gaat betekenen in hun leven.
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15 juni 2019: Schenking 15 fietsen door RKSV NEO uit Borne
Op 15 juni 2019 maakte het bestuur van RKSV NEO, na de trekking van de jubileumloterij, bekend
het aantal fietsen van Living Statues te verdubbelen, zodat nog eens vijftien kinderen uit Solepura naar
school kunnen.
Op 3 september was het zover. Vijftien kinderen uit Solepura kregen een fiets van RKSV NEO. De foto
van Living Statues in Borne sierde de fietsen. De blijdschap was groot. Zij kunnen nu ook naar school.
Met het bordje ‘Thank you RKSV NEO & Stichting HAS’ bedanken de kinderen samen voor hun fiets.

8 september 2019: Fietsen uit Vollenhove voor kinderen in Solepura

Fietsen zijn aangeschaft.

Groep kinderen krijgt een fiets
van een echtpaar uit Vollenhove.

Door bestuurslid Fr. Ajith is van de opbrengst van de Vastenactie in Vollenhove een groot aantal
fietsen aangeschaft, om kinderen, die ver van de school af wonen, de mogelijkheid te geven naar
school te gaan. Een deel is al uitgereikt van een schenking van een echtpaar uit Vollenhove. Ook de
fietsen die gekocht zijn van de Vastenactie Vollenhove, zullen op korte termijn worden uitgereikt aan
een nieuwe groep kinderen. Ook zij kunnen dan op de fiets dagelijks naar school.
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24 en 25 augustus 2019: Boekenmarkt in Borne voor hulp aan Sri Lanka
De boekenmarkt in Borne werd gehouden op twee zeer warme zomerdagen. Onder het motto ‘Koop
een boek voor een veilige speelplek op Sri Lanka’ werden veel boeken aan de man gebracht. Het doel
van de actie was goed bekend gemaakt.
In de regio Solepura is een dorp gebouwd door een groot aantal bedrijven uit Twente. Het dorp kreeg
de naam HEBO – dorp. Een flink aantal gezinnen en ouderen kreeg een veilig huis om in te wonen. In
het dorp woont een flinke groep jonge kinderen onder de 15 jaar. Na hun schooltijd lopen ze
onbeschermd rond en dwalen zij geregeld in het bosgebied rondom het dorp. Ouders moeten allebei
werken om voor hun gezin te kunnen zorgen.
Zeer oude mensen proberen zicht te houden op de kinderen, maar dit gaat geregeld mis. Kinderen
komen in onveilige situaties terecht bij bronnen, na dagenlange regenbuien. Slangen worden door
jonge kinderen niet opgemerkt.
Een bestuurslid uit Sri Lanka besprak de situatie met de bewoners. Een grote noodzaak voor de
kinderen is een veilige speelplek, waar ouderen die niet meer zo mobiel zijn op de kinderen kunnen
letten en voor ze kunnen zorgen, een plek waar de kinderen na schooltijd naar toe kunnen. De grote
wens is om centraal in het dorp een aantal speeltoestellen te plaatsen, afgeschermd van plekken,
waar spelende kinderen teveel risico lopen om gewond te raken of te verdrinken.

De bewoners van het HEBO – dorp

Boekenmarkt in Borne

In het afgelopen jaar hebben veel inwoners van Borne en de regio hun boeken geschonken voor
verkoop op de Boekenmarkt en de Braderie, beiden in de Stationsstraat. De donateurs van boeken
helpen hiermee hulpprojecten via Stichting Hulp aan Sri Lanka van de grond te krijgen.
Dit jaar hoopten de vrijwilligers, fondsen in te zamelen, om een veilige speelplek voor de kinderen in
Solepura te realiseren, met de verkoop van deze boeken. Er werd een flink bedrag opgehaald en met
de bouw van de speelplek zal op korte termijn worden begonnen.
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Actie Warm Hart KRO/NCRV:
Het echtpaar Verheul uit Borne heeft de Stichting Hulp aan Sri Lanka voor gedragen als goed doel bij
KRO-NCRV voor de actie Warm Hart. De bedoeling van deze actie, waar 69 goede doelen bij zijn
aangemeld is, om tot 30 september 2019 zoveel mogelijk stemmen te vergaren. De vijf goede doelen
met de meeste stemmen worden in november 2019 uitgenodigd in Hilversum. Als de stichting bij de
eerste vijf hoort, moet er een presentatie gehouden worden over het werk van de Stichting. Dan
worden de drie prijzen verdeeld: Eerste prijs € 10.000,- , tweede prijs € 5000,- en derde prijs € 2500,te besteden voor het goede doel.
Mensen, die de stichting een warm hart toe dragen, kunnen stemmen, maar ze kunnen ook
ondersteunend Lid worden van KRO-NCRV, waarbij ze zes euro betalen voor een jaar wat automatisch
af loopt. In januari 2020 stort KRO-NCRV per aangemeld zes euro-lid € 10,- naar de stichting. Het
lidmaatschap stopt automatisch na een jaar.
De eerste stemmen zijn uitgebracht. De winnaar had vorig jaar 3800 stemmen...
Stemmen kan via onderstaande link:
https://www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-hulp-aan-sri-lanka

September 2019: Oprichting Het Bornse Crea Gilde
Vanaf half september komt een groep vrouwen uit Borne op afgesproken tijden bij elkaar.
Hun gemeenschappelijke drijfveer is, dat ze het leuk vinden om te breien, te haken, te schilderen of op
een andere manier hun hobby te laten zien. Onder het motto ‘Zet uw hobby in voor de allerarmsten’
gaan ze samen aan de slag. Zij gaan op verschillende manieren aan het werk, om hun creativiteit in te
zetten om cadeau – artikelen te maken voor de Kerstmarkten in de komende maanden. De opbrengst
van de verkoop zal geschonken worden aan de stichting. De artikelen die gemaakt worden, zijn te zien
op Facebook. Eventuele niet meer gebruikte handwerk- of knutselmaterialen zijn meer dan welkom.
De Bornse vrouwen hopen van harte, dat ook in andere plaatsen een Crea Gilde wordt opgericht, met
hetzelfde doel, Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) aan fondsen te helpen om hulpprojecten uit te
voeren.
Informatie over het Bornse Crea Gilde op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Het-Bornse-Crea-Gilde-472910160186971/
Adres voor meer informatie: hetbornsecreagilde@gmail.com
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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
Sjef van Baal – medisch adviseur
Oud - bestuurslid Wim Fransen blijft betrokken als medisch adviseur.
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. 18 verschijnt in december 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 15 november 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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