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Verlangen naar Sri Lanka
Wat verlang ik ernaar om weer naar Sri Lanka te mogen gaan, indien het überhaupt mogelijk zou zijn,
is er een stem die influistert, dat het gezien de corona omstandigheden niet verstandig zou zijn. Je
moet bij aankomst een aantal weken in verplichte quarantaine en met de verantwoordelijkheid die je
draagt zou het bij terugkomst niet anders zijn. We hebben goed contact met de bestuursleden aldaar.
Je merkt daarmee een groot verschil met de bestrijding van de epidemie aldaar en hier. In Sri Lanka
zijn veel zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19 mede ondergebracht bij provinciale
verantwoordelijken, veelal ministers. Als men studie maakt van wat er aan de hand is, dan ontdek je al
snel dat het eiland Sri Lanka is verdeeld in negen provincies en 25 districten. Voor de buitenstaander
geeft het een vertekend beeld wat er over het gehele land aan de hand is. Ik heb buiten onze Sri
Lankaanse bestuursleden een deskundige verzocht om u een objectief overzicht te bieden van wat er
momenteel speelt. De persoon is mij goed bekend. Om verschillende redenen laat ik zijn naam en
functie achterwege. Ik wens u verder een goede gezondheid toe en hoop dat u betrokken wilt blijven
bij het werk voor de allerarmsten, die het er met de komst van de pandemie alleen maar moeilijker
door hebben gekregen.
Van harte een groet van het NEDLA en HAS bestuur.
Theo van der Sman.
Overzicht: Pandemie in Sri Lanka
De COVID-19-pandemie had in het begin van 2020 een lichte impact op Sri Lanka, net zoals in veel
landen in Zuid-Azië. Toen de eerste binnenlandse gevallen in maart 2020 werden gemeld, nam de
regering snel voorzorgsmaatregelen, zoals opschorting van de aankomst van toeristen, een avondklok
op het hele eiland, uitgebreide veiligheidsmaatregelen ect. Deze maatregelen, gecombineerd met een
rigoureuze casusopsporing, contactopsporing, quarantaine en isolatie, zorgden ervoor, dat de eerste
golf met succes werd ingeperkt.
Het land had echter te kampen met een tweede golf van besmettingen, met als gevolg een snelle
toename van het aantal gevallen in het laatste kwartaal van 2020. Deze keer nam de regering echter
haar toevlucht tot gerichte Lock downs in plaats van een avondklok op het eiland, om de impact op de
economische activiteit te minimaliseren. De versoepeling van de regelgeving veroorzaakte een slecht
gevolg op de 3e golf van COVID -19, aangezien deze volgde, tijdens de Sri Lankaanse festivalperiode
(Sinhala - Tamil Nieuwjaar op 12-14 april).
Door drukte van het winkelen, Nieuwjaar festivals en rituelen verspreidde het COVID – 19 virus zich
door het hele land, zoals te zien is in de volgende grafiek.
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Door mutatie van het virus en onvoldoende gezondheidsvoorzieningen, nam ook het sterftecijfer toe,
zoals weergegeven in de grafiek.

Economie van het land
Het land worstelt nog steeds om vrede te bereiken, door een einde te maken aan de gevolgen van een
30 jaar durende burgeroorlog in 2009. Sri Lanka werd opnieuw geconfronteerd met verschillende
bomexplosies in april 2019, waarbij 260 mensen omkwamen en veel meer mensen gewond raakten in
kerken en hotels.
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Begin 2020 was het doel, om de economie een boost te geven met nieuwe handelsovereenkomsten,
nadat er een nieuwe president aan de macht was gekomen. De stijging van COVID sleepte de
economie echter achterwaarts, omdat het sectoren als toerisme, bouw en transport trof, terwijl de
textielindustrie instortte
Economisch gezien werd Sri Lanka in 2016 geclassificeerd als een land met een middeninkomen. Deze
status negeert echter de grote armoede in het door de oorlog getroffen noorden en oosten, in de
centrale theeteeltgebieden en in het diepe landelijke zuiden, waar een groot deel van de opbrengst
van de economie wordt gedeeld, door enkele mensen uit de hoogste klasse. In juli 2020 verlaagde de
Wereldbank Sri Lanka naar een land met een lager middeninkomen, vanwege een daling van het
inkomen per hoofd van de bevolking.
Een verdere neergang wordt verwacht, zodra de gevolgen van Covid-19 in aanmerking worden
genomen en het leven van de armste mensen in Sri Lanka nog veel moeilijker zal worden.
Het verlies aan banen en inkomsten van veel dagelijks betaalde gezinnen verstoorde de particuliere
consumptie.
De onzekerheid stond kleine en middelgrote investeringen in de weg en het hele kleinschalige
ondernemerschap stortte in. De landbouw verkeert nog in een staat van voort bestaan, waarbij echter
aftrek van subsidies door de overheid in de nabije toekomst een ondergang kan veroorzaken. Dit alles
heeft de dorpseconomie enorm geschaad.
Een dagloon van een arbeider is meestal minder dan Rs. 1500 (Euro 7). Velen van hen moeten
ongeveer 4 tot 6 gezinsleden voeden, terwijl ze voor de kinderen onderwijs moeten betalen en in veel
gevallen medicijnen voor de ouders.
Wanneer de dagelijkse arbeider op een dag het werk verliest, verhongert een heel gezin of een hele
familie. De scholing van arme kinderen wordt totaal verstoord, nu de scholen al zo lang gesloten zijn.
Ouders en studenten kunnen geen collegegeld of online lessen betalen. De gezondheid van ouderen
wordt geschaad, omdat de ziekenhuizen vol liggen met COVID-patiënten. Vandaag de dag (19 juni
2021) bezwijken ongeveer 50 bewoners per dag aan COVID.
Sociale conflicten
Toen de zeer basale en minimale woonlasten moeilijk op te brengen waren, sloegen onrust en
frustratie in het algemeen toe. Huiselijk geweld komt zeer veel voor.
Diefstallen zijn toegenomen en de sociale zekerheid is gedaald. De rust van de samenleving wordt
verstoord. Illegale handel en mensenhandel nemen toe.
Afscheid van drie parochies
Theo van der Sman neemt afscheid van de drie parochies waar hij nu werkzaam is. Het zijn de
parochies van Thomas a Kempis (regio Zwolle), de parochie van H. Christoffel in Steenwijkerland en de
parochie H. Norbertus in Flevoland (regio Dronten). Hij keert na 10 jaar terug naar Twente. Hij ontving
een nieuwe benoeming van zijn bisschop en zal aan het werk gaan op vrijwillige basis als priesterassistent verbonden aan het pastorale team van de Plechelmus Parochie in Oldenzaal.
In verschillende geloofsgemeenschappen werd hij toegesproken. Er is veel waardering voor het vele
werk, wat hij de afgelopen tien jaar heeft gedaan binnen de geloofsgemeenschappen. Hij was
werkzaam in 18 kerken. Zonder dat hij ervan wist, werd in verschillende plaatsen geld ingezameld,
voor het werk van de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Hij is er enorm dankbaar voor.
De definitieve afscheidsdienst vindt plaats tijdens een Vesperdienst op 2 juli aanstaande om 19.00 uur
in de Ludgeruskerk van Dronten. Deze dienst is direct te volgen via Kerkdienstgemist.nl.
Vervolgens aanklikken Flevoland, daarna Dronten, vervolgens H. Norbertusparochie (Ludgeruskerk).
Vanwege de coronamaatregelen is deze dienst alleen online te volgen.
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Van de contactpersoon Adopties
Zoals u gemerkt zult hebben, komt er weinig informatie over uw financiële adoptie naar u toe. De
reden hiervoor is in deze Nieuwsbrief uitgelegd. Er kunnen geen bezoeken worden afgelegd en we
moeten dan ook werken met telefoon- of e-mailverkeer met Sri Lanka.
In de afgelopen tijd is een dossier beëindigd, omdat de geadopteerde die in een klooster verbleef het
klooster heeft verlaten, waarmee de financiële adoptie werd beëindigd.
De sponsor was bereid om een nieuw dossier te aanvaarden.
Verheugend is tevens dat er zich twee mensen spontaan hebben gemeld om een financiële adoptie te
aanvaarden.
We zijn blij met deze nieuwe aanmeldingen!
Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u mij bellen op: 06 3901 5368
Hartelijke groet: Ed van Leuteren

Februari 2021: Desinfecteren plekken waar mensen samen komen
In februari kwam het verzoek uit Solepura binnen, voor een desinfectie apparaat en vloeistoffen.
Desinfecteren werd meer dan noodzakelijk om bij te dragen aan het afremmen van het verspreiden
van het corona - virus. Zodra het apparaat beschikbaar was, werd begonnen bij de waterzuiveringen
en afhaalpunten, waar mensen dagelijks komen om gezuiverd water te halen. Er kwam een donatie en
al snel werd begonnen. Gelukkig bleef het ook tijdens de strenge quarantaine, die het land in mei en
juni kreeg opgelegd, mogelijk om water te vervoeren naar de meer afgelegen plaatsen. Hiervoor werd
toestemming gegeven.

Melkpoeder – project Solepura
De afgelopen maanden werden een aantal artikelen, gemaakt door leden van het Bornse Crea Gilde
verkocht via de facebook pagina. De opbrengst is gestort voor het melkpoederproject in Solepura.
Dankzij een extra donatie kan het verstrekken van melkpoeder aan zwangere vrouwen, jonge
kinderen, zieken en ouderen weer een jaar voortgezet worden.
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Voedselhulp
De voedselvoorziening in de zeer arme gebieden kwam de afgelopen maanden onder druk te staan.
Dankzij donaties werd het mogelijk een bedrag beschikbaar te stellen voor voedselhulp aan de
allerarmsten.
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Bouwprojecten
Project ‘Thuis in Bouwen’ - Adikarigama
In 2019 werd begonnen met de bouw van een aantal huizen binnen het Project ‘Thuis in Bouwen’ in
Adikarigama. Dit project werd mogelijk gemaakt door de bedrijven Brummelhuis en Thuis in Bouwen.
Er werden in een periode van twee jaar 15 huizen gerealiseerd voor inwoners in Adikarigama. Het
lukte op 5 februari, tussen alle periodes van beperkingen vanwege de heersende pandemie door, om
de huizen begin februari 2021 van elektriciteit te voorzien.

Huis voor Sudharma en familie
In Solepura werd het huis voltooid voor Sudharma en haar familie. Het huis werd gerealiseerd dankzij
een gift van een anonieme sponsor. Sudharma kreeg een elektrische naaimachine en noodzakelijke
materialen, dankzij de hulp van sponsoren uit Borne. Ze doet naaiwerk in opdracht. Ze draagt nu bij
aan het inkomen van haar familie.
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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

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. 22 verschijnt in december 2021.

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