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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. 20 : december 2020 

Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com 

 

Van de voorzitter....  

Beste belangstellenden van de Stichting Hulp aan Sri Lanka, 
 
Terwijl langzaam maar zeker in ons land en de ons omliggende landen vaccinatieprogramma’s worden 
georganiseerd, maakt men zich terecht zorgen wie behoren tot de eerste groep welke een 
coronavaccinatie - indien gewenst - zouden kunnen krijgen. 
We kijken uit naar de dag dat we weer gewoon met elkaar kunnen omgaan, ik kijk persoonlijk uit naar 
de dag dat ik weer gewoon de zieken kan bezoeken en ouderen, waarvan velen juist nu heel eenzaam 
zijn. Zelf wonende in een van de zwaarst door Corona getroffen gebieden, het Hanzestadje Hasselt, 
weet wat voor impact het heeft, we hebben er treurig genoeg in april nog het acht uur journaal mee 
gehaald. Als alles weer genormaliseerd is hoop ik dat we ons realiseren hoe rijk je dan eigenlijk bent, 
als alles weer als vanouds is. 
 
Terwijl de vaccinatieprogramma’s boven op de stapel liggen, moet je je realiseren, dat er veel landen 
zijn waar dat soort zaken nog lang niet aan de orde zijn. 
De zware Lock downs op het eiland Sri Lanka, vormen de absolute noodrem van een regering, die 
alleen op deze wijze kans ziet, het nog enigszins in bedwang te houden. 
De armen staan niet op de prioriteitenlijst. Dat is in de wereld al niet zo en ook niet altijd in eigen land. 
 
Onze projecten, zoals de bouw van huizen hebben er in die zin - soms - onder te lijden, op momenten 
van versoepeling bouwen wij door. Voor veel armen vormt juist het mee werken aan huizenbouw ook 
hun inkomsten. Daarnaast is natuurlijk de financiële ondersteuning van sponsoren voor tientallen 
gezinnen, studenten, gehandicapten onmisbaar.    
In verband met het reizen en samenbrengen van mensen zijn wat wij noemen ‘familiedagen’ tijdelijk 
opgeschort. Vele contacten verlopen via de telefoon. De praktijk heeft geleerd, dat men ons kantoor 
of onze NEDLA bestuursleden bij noodsituaties toch wel weet te bereiken. 
Juist father Ajith koos om ooit in het armste gebied van Sri Lanka te gaan werken. Daar komt in deze 
tijd ook honger voor. 
Ook tijdens de zware Lock downs waarin men soms dagen binnen moet bivakkeren, heeft hij 
toestemming van de overheid, om onder politiebewaking voedselpakketten bij de armen te brengen. 
Met name het melkpoederproject voor jonge kinderen bewijst zijn zin en betekenis in deze tijd. 
 
Door de tijd heen zijn er zo’n 260 melkkoeien de regio Solepura gebracht / geboren - een koeienras uit 
India, koeien die tegen de warmte kunnen. Juist voor de arme inwoners die deze koeien verzorgen, 
zijn deze koeien een levensreddende uitkomst in deze tijd. 
Er is zoveel melkproductie, dat er een melkfabriek aanstaande is. Het gebouw staat er, maar over de 
inventaris zijn we nog in overleg. 
Regelmatig krijg ik de vraag of koeien in Sri Lanka niet heilig zijn, dat zou in het bij Sri Lanka gelegen 
India wel het geval geweest zijn, maar in Sri Lanka beslist niet. 
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Het heeft te maken met het feit, dat Sri Lanka overwegend Boeddhistisch is en India Hindoestaans. 
Ook het land zit op slot, het vliegveld van Colombo is naar alle waarschijnlijkheid vandaag de dag nog 
gesloten. Nederlanders die Sri Lanka binnen willen, moeten eerst veertien dagen verplicht in 
quarantaine, ook als zij geen verschijnselen vertonen. De autoriteiten van het Aziatische land nemen 
deze maatregelen in de hoop verspreiding van het virus tegen te gaan. 
 
Op het moment dat het verantwoord is, ga ik die kant weer op. Ik mis de gewone contacten, de 
bezoekjes die ik namens u mag brengen en onze NEDLA bestuursleden. 
We krijgen incidenteel foto’s toe gestuurd en wij worden goed op de hoogte gehouden. Wij zijn u, 
namens de mensen daar, dankbaar voor alle geboden hulp, structureel of op dit moment. 
 
Rest mij u - vanuit Hasselt - u en de uwen goede kerstdagen te wensen en een gezegend en vooral 
gezond 2021. 
 
Theo van der Sman.   

  
Maart – december 2020: Het Bornse Crea Gilde 
Half maart werden de bijeenkomsten van het Bornse Crea Gilde stil gelegd. De gilde – leden werkten 
het hele jaar echter gestaag door, om mooie cadeau artikelen te maken. Helaas gingen verschillende 
activiteiten het afgelopen jaar niet door, maar op verschillende manieren werden nog prachtige zelf 
gemaakte knuffels, kerstkaarten en kerstartikelen verkocht. In december werd de opbrengst aan de 
stichting geschonken voor voedselhulp aan de allerarmsten tijdens de crises. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voor de kersttijd werden door een vrijwilligster troost en 
bemoedigingsengeltjes gemaakt met een lichtbol erin.  
Een flink aantal werd verkocht. Deze werden bezorgd bij 
mensen die een moeilijke tijd door maken. 
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Stichting Kringloopbedrijf Borne schenkt groot bedrag voor voedselhulp in Sri Lanka. 
 
De jaarlijkse feestelijke Goede Doelenavond van Stichting Kringloopbedrijf kon door de afgekondigde 
Lock down niet door gaan. De kringloopwinkel was het afgelopen jaar ook tien weken dicht vanwege 
de corona maatregelen. Zoals ontelbare winkels in ons land is ook de Kringloopwinkel gesloten. 
 
Het bestuur van de stichting besloot echter, om ook dit jaar een donatie te doen van  
€ 1.000,- aan Stichting Hulp aan Sri Lanka. Het was in 2020 niet mogelijk voor voorzitter en pastoor 
Theo van der Sman, om met een groep belangstellenden op werkbezoek naar Sri Lanka te gaan. Het 
eiland ten zuiden van India zit sinds maart op slot. De maatregelen van de regering, om verspreiding 
van het coronavirus in de hand te houden, zijn zeer streng.  
 
In de regio Solepura zijn de mensen zeer arm. Ze hebben - veelal dagloners - geen mogelijkheden om 
een inkomen te verdienen. In april werd geld ingezameld. Dit werd gebruikt om een groot aantal 
inwoners enkele maanden van voedsel te voorzien. (Zie foto van 9 april.) 
 
De gift van Stichting Kringloopbedrijf Borne wordt na gezamenlijk overleg ingezet, om opnieuw 
voedselpakketten rond te brengen naar de mensen, die veel honger hebben. Ons bestuurslid Father 
Ajith Rohan Fernando woont in het gebied. Hij is er werkzaam als pastoor. Hij koopt voedsel in en hij 
krijgt daarbij hulp van de plaatselijke politie, die in het gebied werken. Ze zorgen ervoor, dat er 
voedsel kan worden gekocht, zonder hinder te hebben van de reisbeperkingen. Ze rijden met Father 
Ajith in een vrachtwagentje naar een groter dorp. Hij heeft ook hulp van hen bij het rond brengen van 
de voedselpakketten naar mensen die het dringend nodig hebben. De gift van Stichting 
Kringloopbedrijf Borne maakt de komende weken het verschil voor de allerarmsten. 
 
Bestuur van de Stichting Hulp aan Sri Lanka en de Bornse vrijwilligers zijn het bestuur van Stichting 
Kringloopbedrijf Borne zeer dankbaar voor de prachtige gift.  
 
 

Het bestuur van Stichting Hulp aan Sri Lanka 
wenst u goede kerstdagen toe en een 

gezond en gelukkig 2021  
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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. 21 verschijnt in de loop van 2021.  
  
 
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/

