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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. 18: januari 2020 

Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 

 

Van de voorzitter....  

Tijdens elk werkbezoek aan Sri Lanka ontmoet ik een groot aantal mensen wiens situatie mij diep aan 
het hart gaat. Het afgelopen jaar reisde ik in november alleen. Met name tijdens de terugvlucht had ik 
dus nog meer rust om ernstige situaties nog eens in mijn gedachten te laten passeren, zoals het 
bezoek aan een parochiekerk van de heilige Sebastiaan in Negombo, waar op de eerste Paasdag 2019 
een bomaanslag plaatsvond en 112 mensen op slag werden gedood. 
Het kerkgebouw was inmiddels gerestaureerd, geschilderd en alles was hersteld. Alleen een zwaar 
beschadigd Christusbeeld was achter glas geplaatst, en over een zwaar gehavende vloer, waar de bom 
ontploft was, lag een dikke glasplaat waar je over kunt lopen. Het waren de herinneringen aan een 
gruwelijke gebeurtenis, het was in die kerk alsof de stenen het onrecht dat onschuldigen aangedaan 
was uitschreeuwden en de muren blijvend wenen.  
Ik bezocht op aanwijzingen van de plaatselijke pastoor enkele gezinnen, waarvan slachtoffers waren 
gevallen. Besloten werd om enkele van de zwaar getroffen kinderen te gaan ondersteunen, omdat ze 
een aantal dingen, zoals voeding, regelmatig vervoer met een tuc tuc naar fysiotherapie, aanpassingen 
in de woning etc. niet kunnen betalen. In het kader van de privacy ga ik daar verder niet gedetailleerd 
op in.  De aanslagen dreunen geestelijk nog heel zwaar na. Er is veel angst bij kerkelijke mensen om de 
diensten bij te wonen. Er is een lijst gevonden van de IS met namen en plaatsen van kerken die 
doelwit bleken te zijn.  
Deze kerken worden tot op de dag van vandaag dag en nacht door de politie bewaakt. Ook bij het 
betreden van de St. Sebastian Church van Negombo vond door de politie controle plaats van ID 
kaarten en keek men in en met spiegels onder de auto. Er waren meerdere aanslagen gelijktijdig in Sri 
Lanka. Hoe men het elders gedaan heeft, weet ik niet, maar in Negombo heeft men een mooi 
monument geplaatst ter nagedachtenis. 
Jezus staat op uit het graf, de steen is weggerold en op de zwarte marmeren steen staan alle namen 
van de slachtoffers. 
 
Er waren weer de ontmoetingen tijdens de familiedagen, dit keer op vijf verschillende plaatsen om het 
vervoer van de betrokkenen zo klein mogelijk te laten zijn.  
Enkele van de ondersteunde universiteitsstudenten zijn aan het afstuderen en zullen binnenkort arts 
worden. 
In het junglegebied bij bestuurslid father Ajith kwam ik in gesprek met een relatief jonge vrouw.  
Zij was zwaar gehandicapt geraakt en moest door haar neven overal naartoe gedragen worden, ook 
naar het geïmproviseerde toilethuisje ver van haar woonhuis. 
Voor deze vrouw vonden we een sponsor, ze krijgt een eigen slaapkamer en aan een toilet en 
doucheruimte wordt al gewerkt. 
Eerdaags zal ze een naaimachine krijgen zodat ze in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. 
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Maar toen kwam vanuit het struikgewas een vreemd geluid, langzaam doemde het silhouet van een 
jongeman op. Hij zat in iets wat op een rolstoel geleek, met aan de voorzijde een wat geïmproviseerd 
derde wiel, het was toeval dat hij daar passeerde.  
De jongen had in december 2016 een verkeersongeval gehad en hij had sedert die tijd een dwarslaesie 
(laag) en hij kan nooit meer lopen. Ik keek hem aan en schrok van het zieke magere uiterlijk van deze 
26 jarige man. 
Mahesh vertelde aan mijn bestuurslid / tolk, dat hij al een jaar een fistel in zijn stuit had die steeds 
maar dieper werd en hem ziek maakte. Mijn ervaring in de verpleging had mij al aangegeven, dat hij 
ergens een grote pussende wond moest hebben. 
Ik vroeg Mahesh (is een gefingeerde naam) naar zijn dromen: “Wat is je droom?” 
“Dat mijn wond geneest en dat ik het vervoer naar de dokter kan betalen”.  
“Dat ik een opleiding kan volgen om elektrische apparaten bij mij thuis te herstellen en dat ik een 
eigen huis zou hebben”. 
We vonden een arts die medelijden met hem had en hem gratis wilde helpen, alleen medicijnen, 
verband en vervoer naar deze medicus moet hij zelf betalen. 
Vanaf de ontmoeting gaat hij elke twee dagen met een tuc tuc naar de arts voor wondbehandeling, de 
wond is nog niet gesloten, maar de koorts is geweken en de wond is schoon. 
Ik maakte met ons Sri Lankaanse bestuur afspraken over de wondgenezing, deugdelijke eiwitrijke 
voeding, plannen voor een technische opleiding en eigen huisvesting. 
Ook voor deze situatie is een sponsor in beeld gekomen. 
 
Verder: Wij zijn in de regio bij father Ajith een melkfabriek aan het bouwen, de grote hoeveelheden 
melk kunnen daar verwerkt worden tot o.a. kwark. 
Er zijn enkele zalen / lokalen geopend voor de kinderen van de Dovenschool en een Community 
Centre voor een groep van bijna 300 bewoners, min of meer geëxcommuniceerde mensen bij een 
grote stad. 
 
Tevens werden enkele woonhuizen geopend, onder andere voor een familie Van Dijk in Negombo, 
namens de protestante diaconieën van de gemeente Zwartewaterland. 
Aan de hand van de familienaam Van Dijk, zult u begrijpen, dat het om afstammelingen gaat, van onze 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602 – 1800), de tijd dat Nederland het in Sri Lanka (Ceylon) het 
voor het zeggen had.  
Volgende werkbezoeken zullen plaatsvinden eind maart / begin april en in november van dit jaar. 
Beide reizen zijn volgeboekt. 
Mocht men belangstelling hebben om een keer mee te gaan, denk dan aan voorjaar en najaar 2021 – 
een goede conditie is wel noodzakelijk.  

 
Hartelijke groet van Theo van der Sman – bestuurslid HAS en NEDLA.   
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Het werkbezoek van Theo van der Sman kende een groot aantal hoogtepunten. 
 
22 november 2019: Opening vleugel bij Senasuma Home – Bandarawela 
Op 22 november werd een vleugel geopend bij het huis voor ouderen het Senasuma Home in 
Bandarawela. Dit is het eerste ouderenhuis wat werd gebouwd door het echtpaar Smit. De vleugel kon 
gebouwd worden van een grote donatie, geschonken aan de stichting. De opening werd een feestelijk 
gebeuren. De vlaggen van Nederland en Sri Lanka werden gehesen. 
 

 
 
Na de volksliederen werd de extra vleugel bij het ouderenhuis officieel geopend. Nu kunnen meer 
ouderen, die op straat leefden, worden opgevangen. 
 
25 november 2019: Opening Integratie centrum bij St.Joseph Dovenschool – Kuliyapitiya 
Al vroeg in de morgen van 25 november kwamen gasten aan bij de St. Joseph Dovenschool in 
Kuliyapitiya. Naast de school is een groot gebouw verrezen, dankzij giften van de Vastenactie 2019 van 
drie parochies van de H. Christoffel, Thomas à Kempis en H. Norbertus. De parochianen van de drie 
parochies brachten een groot bedrag bijeen om met steun van Vastenactie Nederland, dit gebouw te 
kunnen realiseren. Het is een integratiecentrum, wat voor veel groepen wordt gebruikt. De dove en 
gehoor beperkte kinderen komen in contact met kinderen uit de omgeving van de school. Er worden 
verstandelijk beperkte en lichamelijk beperkte kinderen opgevangen en begeleid. Ook de jonge 
kinderen krijgen er préschool, ofwel voorbereidend onderwijs. Het nieuwe gebouw wordt voor veel 
verschillende doelgroepen gebruikt. 
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Op de achtergrond is de St. Joseph Dovenschool goed te zien. 
 
25 november 2019: Opening Ranjidha Community Centre – Nikawaratiya 
Op 25 november 2019 werd aan het begin van de middag het Ranjidha Gemeenschapscentrum 
geopend. Het huis is gebouwd na een indringende oproep van Ranjidha in 2017. In de zeer arme wijk 
in Nikawaratiya was geen enkele vorm van opvang voor de mensen. Ze hoopte op een gebouw waar 
mensen samen kunnen komen, waar onderwijs gegeven kan worden en waar feestelijkheden kunnen 
zijn voor de bewoners. Het is een zaal voor lief en leed, waar ook uitvaartdiensten en opbaring van 
overledenen kunnen plaatsvinden. 
 
Ruim twee jaar later ging de droom van Ranjidha en een grote groep bewoners van de wijk in 
vervulling. Het gebouw werd feestelijk geopend. Een grote boog stond klaar om voorzitter Theo van 
der Sman en de bestuursleden uit Sri Lanka te ontvangen. Na de opening zongen en dansten de 
kinderen uit de wijk voor alle gasten, uit dankbaarheid voor hun nieuwe gemeenschapscentrum. 
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26 november 2019: Opening Tandheelkundige kliniek – Rajanganaya 
In de ochtenduren van 26 november werd de Tandheelkundige kliniek in Rajanganaya geopend. Op 
verzoek van de sponsoren kreeg deze kliniek de naam ‘Father Ajith Rohan Fernando Clinic’, genoemd 
naar het NEDLA bestuurslid Father Ajith. Hij zet zich voortdurend in om de grootste nood in de regio 
Solepura te lenigen.  
 
In een gebied van 30.000 inwoners is dit de eerste tandheelkundige kliniek, waar mensen met 
gebitsproblemen terecht kunnen. De dienstdoende tandarts woont in een kamer in de kliniek. Hij is 
beschikbaar voor zijn patiënten. Zij hoeven niet meer ver te reizen bij gebitsproblemen. Reizen is in 
het junglegebied moeilijk en tijdrovend. De bewoners waren in grote getale aanwezig om de opening 
van de kliniek mee te maken. 
 

 

 

 
  

Feestelijk onthaal bij de opening 
 

  
 
 
 
26 november 2019: Eerste steen leggen voor restauratie en bouw van het huis voor Sudarma, haar 
moeder en haar broer 
Theo van der Sman bezocht Sudarma en haar familie. Father Ajith had een verzoek om hulp gedaan 
voor deze familie Ze is 21 jaar en ze woont bij haar moeder en haar broer in een klein huisje. Daar is 
geen eenvoudige douche of toilet. Bij een val in haar kindertijd liep ze ernstig rugletsel op. Sudarma 
kan slechts kleine stukjes lopen. De broer en twee neven van Sudarma dragen haar verschillende 
keren per dag over een flinke afstand, naar een zeer slecht toilet. Dit is een zeer zware belasting voor 
beiden. Sudarma leerde op school naaiwerk te doen. Haar droom is een naaimachine te krijgen en dan 
bij te kunnen dragen aan het gezinsinkomen door kleding te maken of te verstellen. 
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Met hulp van een sponsor uit Steenwijk wordt het huis deels herbouwd en gerenoveerd en er wordt 
een stuk aan gebouwd. De eerste steen werd gelegd door haar broer. 
 

  
De broer van Sudarma legt de eerste steen. Sudarma, de foto wordt gepubliceerd  

met haar toestemming. 
 
Met financiële hulp van betrokken mensen uit Borne krijgt Sudarma een elektrische aangepaste 
naaimachine en materialen en stoffen om aan het werk te kunnen. 
De kerstactie in Borne werd gehouden om het huis aan te laten sluiten op elektriciteit en er komt een 
douche en toilet voor het gezin. Mede daardoor wordt Sudarma zelfredzaam. Veel mensen uit Borne 
en omstreken kochten tijdens de kerstactie zelf gemaakte producten, waar de leden van het Bornse 
Crea Gilde met veel plezier flink aan gewerkt hadden. Er werden giften geschonken om Sudarma 
effectief te kunnen helpen. Ze werd met haar familie in het hart gesloten van veel mensen. 
 
 
27 november 2019 Opening huizen van verschillende sponsoren in Adikarigama 
 

  
 
12.00 uur: Opening huis van twee giften. Eén gift is uit de nalatenschap van pastoor Mgr. Wim Bosch. 
De tweede gift was van Martin Thiehatten. Hij schreef een boek over markante plaatsen in Borne.  
De winst van het boek schonk hij voor huizenbouw. Van deze beide giften werd dit huis gebouwd. 
 

  
 
16.00 uur: Opening huis: Sponsor Buiting Machinebouw en Staalconstructie B.V. Almelo / Hoonhorst 
 
 
 



7 

 

27 november 2019: Bezoek aan speeltuin in HEBO – dorp  
Het werkbezoek van Theo van der Sman kreeg ook een opgewekt karakter, door zijn bezoek aan de 
speeltuin in het HEBO – dorp. Inmiddels zijn een groot aantal huizen bewoond door gezinnen met 
kinderen. Deze vooral jonge kinderen speelden buiten in het jungle gebied. Dit bracht veel risico’s met 
zich mee. Een kind werd net op tijd uit een put gered. Father Ajith Rohan Fernando deed een voorstel 
voor een beschermde speelplek voor de kinderen aan de vrijwilligersgroep in Borne. Zij namen op 24 
en 25 augustus deel aan de Boekenmarkt en Warenmarkt tijdens de Melbuul’n - dagen in Borne. Op 
deze dagen werden volop boeken verkocht, die werden geschonken door bewoners van Borne en 
omgeving. Tot grote vreugde van de kinderen in het HEBO-dorp, hun ouders, grootouders en… de 
vrijwilligers in Borne was de opbrengst van deze twee dagen toereikend om de speeltuin te realiseren. 
Speeltoestellen werden gekocht. De bewoners maakten samen een hek van hout om de grote 
speeltuin heen. De dankbaarheid is groot, richting iedereen die boeken doneerde, of boeken kocht, en 
de lokale bewoners, die hard werkten om deze speeltuin mogelijk te maken. 
 

  
 
 
28 november 2019: Bezoek bouw zuivelfabriek - Giribawa 
 
Op 28 november werd een bezoek gebracht aan de zuivelfabriek in aanbouw in Giribawa. De realisatie 
wordt mogelijk dankzij de Ten Brinke Foundation uit Varsseveld. 
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Er wordt in een kleine ruimte al kwark gemaakt van de melk die het koeienproject oplevert.  
Dit project werd gerealiseerd door de Ten Brinke Foundation uit Varsseveld.  
 

  
Een kuipje kwark met de opdruk van Ten Brinke Bij de nieuwbouw 

Links: father Ajith, rechts de lokale werknemer 
 
 
30 november 2019: Opening huis – Seduwa 
De Protestantse Gemeenten van Zwartewaterland hielden een actie om geld in te zamelen voor de 
bouw van een huis voor een noodlijdend en dakloos gezin in Sri Lanka. Veel mensen droegen geld bij 
aan deze actie. Er werd een huis gebouwd voor een gezin met vijf opgroeiende kinderen. Op de weg 
naar het huis toe kwam een prachtig bord te staan. De weg kreeg de naam Zwartewaterlandstraat.  
 

  
 

 

 

Vader, moeder en de kinderen De Zwartewaterlandstraat richting  
het huis is versierd. De vreugde is groot. 
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12 december 2019: Goede Doelenavond Kringloopbedrijf Borne 
Op 12 december werd een feestelijke avond gehouden vanuit de Stichting Kringloopbedrijf Borne, in 
de Kringloopwinkel. Veel goede doelen worden jaarlijks ondersteund door de stichting. Dit zijn lokale 
doelen, maar ook stichtingen die verder weg projecten uitvoeren. In 2010 werd hiermee begonnen. 
De eerste keer werden drie stichtingen uitgenodigd om een donatie te ontvangen in de vorm van een 
cheque. Voorzitter Theo van der Sman ontving toen voor de eerste keer een gift van € 1.000,- voor de 
Stichting Hulp aan Sri Lanka. Tien jaar later was hij opnieuw aanwezig, om voor de tiende keer een 
cheque in ontvangst te nemen, opnieuw van € 1.000,- . Hij sprak zijn dankbaarheid uit aan het bestuur 
en de medewerkers van Stichting Kringloopbedrijf Borne. Zij ondersteunen het werk van de stichting 
al tien jaar. 
Hij vroeg instemming, om dit bedrag in te zetten voor gezinnen, die slachtoffer zijn van de 
bomaanslagen, die op eerste paasdag 2019 in Sri Lanka plaats vonden. 
Na overhandiging van de cheques aan vertegenwoordigers die aanwezig konden zijn, werd de avond 
feestelijk voortgezet met een hapje en een drankje. 
 

  
 
 
2 maart 2020: Avond voor sponsoren en belangstellenden. 
 
Uitnodiging van het bestuur: 
 
Op maandag 2 maart wordt de jaarlijkse avond gehouden voor sponsoren en belangstellenden voor 
het werk van de stichting. Er worden filmbeelden getoond van het werkbezoek van november 2019.  
U wordt op de hoogte gebracht van het laatste nieuws, door de verschillende bestuursleden.  
Wij zijn die avond ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 
De avond wordt gehouden in de Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne.  
Voor de organisatie van deze avond is het prettig als u zich aanmeldt bij contactpersoon adopties  
Ed van Leuteren, via e-mail: hasadopties@gmail.com of via zijn telefoon: 06 2252 3902 
 
De avond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
Theo van der Sman 
Jan Pot 
Mieke Volker 
Thijs Rupert 
Sjef van Baal 
Ed van Leuteren 
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Zondag 19 april 2020: Het Beste van Borne  
met het 12de Open kampioenschap Noordoost-Nederland voor Living Statues 
 
Op zondag 19 april doet een groep vrijwilligers van Stichting Hulp aan Sri Lanka uit Borne opnieuw 
mee aan Living Statues. Voor de twaalfde keer hebben de vrijwilligers een mooie act bedacht om 
daarmee een project in Sri Lanka te ondersteunen. Het Kampioenschap speelt zich af in het centrum 
van Borne. De giften die worden ingezameld komen ten goede aan Stichting Hulp aan Sri Lanka.  
Het project dat wordt ondersteund is nog niet bekend bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief.  
Volgt u de berichten op Facebook. De vrijwilligers houden u op de hoogte. 
 
Waar: Centrum van Borne 
Wanneer: Zondag 19 april 2020 
Tijs: 12.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
Een Crea Gilde oprichten in uw woonplaats 
 
Vanaf half september 2019 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 zijn op verschillende manieren aan het werk, om hun creativiteit in te 
zetten om cadeau – artikelen te maken voor verkoop bij allerlei evenementen, waar zij met een stand 
een plek kunnen krijgen. De opbrengst van de verkoop wordt geschonken aan de stichting.  
 
De Bornse vrouwen hopen van harte, dat ook in andere plaatsen in Nederland een Crea Gilde wordt 
opgericht, met hetzelfde doel, Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) aan fondsen te helpen om 
hulpprojecten uit te voeren.  
 
Wilt u een Crea Gilde oprichten in uw woonplaats en wilt u meer informatie over hoe u dit mogelijk 
kunt maken, mail dan naar: 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. 19 verschijnt in de zomer van 2020.  
  
 
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
http://www.stichtinghas.nl/

