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L.S.
-Op 2 juli 2020 overleed te Smilde mevrouw Jet Smit – Bakker. Zij was de echtgenote van de op 1
maart 2010 overleden Tamme Smit, de oprichter en vroegere voorzitter van de HAS en NEDLA.
Beiden hebben veel betekend voor de armoedebestrijding in Sri Lanka. Zij hebben weeshuizen,
scholen, ouderencentra en honderden huizen voor daklozen laten bouwen, en binnen de organisatie
hebben zij financiële ondersteuning voor arme gezinnen opgezet. Door hun inzet hebben enkele
honderden universiteitsstudenten vanuit hun armoede achtergrond, een universitaire studie kunnen
afronden en hebben zij nu goede banen. Toen Tamme Smit stierf, bleef mevrouw Smit uitermate
belangstellend naar het werk van haar dierbare stichtingen. Middels een bloemstuk bij haar
uitvaartdienst, heb ik haar bedankt voor het feit, dat zij vele jaren een stuwende kracht achter onze
stichtingen was. Ze was een gelovige vrouw en vertrouwde op een nieuw bestaan na het heengaan,
dat zij mag rusten in vrede.
-In ons land is er tot heden gelukkig geen sprake geweest van een lockdown, in Sri Lanka echter met
regelmaat wel. Het land is zoals u weet veel groter dan Nederland. Er waren in Sri Lanka nogal eens
verschillen per provincie. Men heeft het virus in de ontwikkeling naar mijn gevoel behoorlijk af
kunnen remmen, maar het is duidelijk wel binnen de landsgrenzen aanwezig. Toeristen worden al in
geen weken toegelaten en wie überhaupt het land binnenkomt, moet twee weken in quarantaine.
Toch zijn er tekenen van hoop. Zo gaan over ruim een week de scholen en universiteiten weer open.
De presidentsverkiezing is inmiddels achter de rug, een terugkerende tijd van grote onrust en veelal
ellende. De NEDLA bestuursleden in Sri Lanka, onder de bezielende leiding van father Ajith zorgen
ervoor, dat de (bouw)projecten gewoon doorgang vinden. Tevens doet ons secretariaat haar uiterste
best om telefonisch contact te leggen met de studenten en gezinnen welke maandelijkse financiële
ondersteuning vanuit Nederland krijgen. Op het moment dat wij hierover informatie ontvangen,
zullen wij u spoedig op de hoogte stellen van het wel en wee van hen.
U begrijpt, dat ik liever zelf naar Sri Lanka zou reizen, maar zelfs, als ik via een omweg zou kunnen
landen, zou het geen getuigenis zijn van wijs beleid. Ondertussen krijgt u wel een idee in Nederland,
hoe het in Sri Lanka (veelal) alle dagen is.
Wij leven nu eenmaal in een land met seizoenen en elk seizoen heeft vaak ook zijn charme. Met
betrekking tot de warme dagen moet u zo maar denken, dat het gelukkig niet sneeuwt, je zult met
deze hitte maar moeten sneeuwschuiven…...
Van harte een groet van het NEDLA en HAS bestuur.
Theo van der Sman
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Overige berichten
2 maart 2020: Avond voor sponsoren en belangstellenden
Op 2 maart werd de avond voor sponsoren en belangstellenden gehouden in de Stefanshof in Borne.
Een grote groep kwam om uitleg te krijgen, over het werk van de stichting in het afgelopen jaar.
Er werden filmbeelden getoond van het zeer drukke werkbezoek, wat Theo van der Sman aflegde in
november 2019. De beelden van het huizen die werden geopend en feestelijk werden overgedragen
aan de bewoners ontroerden menigeen. Ook de feestelijke beelden van de speeltuin die in het HEBO
– dorp werd geopend werden enthousiast bekeken. Theo van der Sman deed verslag van de
vorderingen voor Sudharma en haar familie en van de opening van de Tandheelkundige kliniek in
Rajanganaya en de zuivelfabriek in aanbouw in Giribawa. De realisatie hiervan wordt mogelijk dankzij
de Ten Brinke Foundation uit Varsseveld.
Melkpoeder Project Solepura
Het Melkpoeder Project in Solepura, waarmee ondervoeding wordt bestreden bij zwangere vrouwen,
baby’s en kinderen, zieken en ouderen kan door gaan. Dit project startte begin 2012. Dankzij
donaties is het Project het komende jaar weer gewaarborgd.
Corona Pandemie
Veel activiteiten konden de afgelopen maanden geen doorgang vinden door de wereldwijde Corona
Pandemie. Ook de leden van het Bornse Crea Gilde komen nu niet wekelijks bij elkaar.
Zodra het mogelijk is, zullen de activiteiten in de verschillende plaatsen weer worden opgepakt.
5 april 2020: Drinkwater rond brengen tijdens de Corona – crisis
Dagelijks wordt gezuiverd water rond gebracht in de regio Solepura. De productie van de
waterzuiveringsinstallaties staat nu op 20 duizend liter per dag. De waterfilters zijn de gehele dag in
bedrijf. Het drinkwater wordt rondgebracht via een tweetal tankwagens en is gratis beschikbaar voor
de bevolking en het plaatselijke ziekenhuis. Iedereen draagt verplicht een mondkapje.
De inwoners hebben dagelijks slechts enkele uren de gelegenheid om water te tappen en naar
winkels te gaan. Buiten die uren mag niemand de straat op.
Om het verspreiden van het coronavirus in te dammen, zijn mensen vele uren per dag verplicht
binnen. Father Ajith heeft van de overheid toestemming om zijn tankwagens te laten rijden, ook op
uren, dat het buiten de woning zijn voor de bewoners verboden is. Het dragen van mondkapjes is
verplicht. De temperatuur ligt boven de 35 graden. Het beschikbaar zijn van drinkwater redt veel
levens.
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9 april 2020: Verstrekken voedselpakketten in Solepura tijdens lockdown
Op 9 april is voedsel verdeeld onder zeer arme families in Solepura. Ze zijn allemaal voor hun
inkomen afhankelijk van arbeid. Alles is stil gevallen door de Coronacrisis. Ze hebben geen inkomen
meer. Er was weinig tijd om de pakketten uit te delen, vanwege de avondklok. Father Ajith slaagde
erin om voedsel aan de noodlijdende mensen te overhandigen. Het voedselpakket wat zij ontvingen
rijst, meel, graan, kruiden, aardappelen, uien, suiker, thee, melkpoeder en zout. Het lukte om een
kokosnoot, jackfruit en mango’s toe te voegen aan het voedselpakket. De stichting maakte geld over
om deze voedselpakketten uit te delen op verschillende plekken.
Aansluitend werd via de oproepen in parochiebladen, regionale kranten en facebook een actie
gestart om extra geld in te zamelen om hier mee door te kunnen gaan. Dit bracht een flink bedrag
op, waardoor meer mensen tijdens de lockdown geholpen konden worden.

Bouwprojecten
De lopende bouwprojecten zijn weer opgepakt onder leiding van father Ajith. Er is gewerkt aan de
zuivelfabriek, die aan de buitenkant nagenoeg voltooid is. De bouw van de TIB huizen gaat verder
evenals de werkzaamheden aan het huis voor Sudharma en haar familie.

Zuivelfabriek

Bouw van de TIB Huizen
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20 augustus 2020: Renovatie Elder’s Home - Kandy
Dankzij een grote donatie geschonken ten bate van de verbetering van het Elder Home in Kandy is
het ouderenhuis ingrijpend gerenoveerd.
De zusters aldaar waren bijzonder verguld met de mooie bijdrage. Ze hebben kans gezien om met
enkele andere giften een tweetal slaapzalen voor de zwaar gehandicapte bejaarden op te knappen.
Tevens zijn alle douches en toiletten vernieuwd, zijn er betere bedden, matrassen, stoelen
aangeschaft etc.

Slaapzaal

Enkele bewoners

Renovatie douches

Renovatie toiletten
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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. 20 verschijnt in december 2020.
Deze Nieuwsbrief wordt ook beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via de site:
www.stichtinghas.nl
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