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. 22: december 2021
Redactieadres: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com

Van de voorzitter....

De situatie in Sri Lanka vandaag de dag
De Covid pandemie heeft ook in ons land talloze effecten gehad op zoveel aspecten van ons leven.
Het heeft echter vooral de economie en de armoede getroffen van die landen, die het toch al
moeilijk hadden. De impact van COVID-19 op de armoede in Sri Lanka heeft aanzienlijke vooruitgang
op het gebied van armoedebestrijding gestopt, dit vanwege de manier waarop de pandemie de
stabiliteit van zowel werk alsmede het gezinsinkomen heeft beïnvloed.
Verhoogde werkloosheid samen met lage lonen en weinig mogelijkheden om te sparen, brachten
werknemers al in een moeilijke situatie toen de pandemie twee jaar terug begon. Zelfs werknemers
met een min of meer vaste baan voelden nog steeds duidelijker de gevolgen van de pandemie.
De export heeft het bijvoorbeeld moeilijk door de verminderde vraag en beperkingen op reizen en
exporteren.
De pandemie zorgde er echter voor, dat deze groepen mensen hun stabiele lonen verloren en onder
de armoedegrens zakten, wat bijdroeg aan een toename van de algehele armoede. Het
werkloosheidspercentage steeg en de toename van het armoedecijfer steeg eveneens dramatisch.
Sri Lankanen voelen nog steeds de gevolgen van de eerste economische schok. Vanwege het
verminderde inkomen moeten gezinnen alternatieve manieren vinden, om in hun basisbehoeften te
voorzien. Voor velen is voedselonzekerheid nu een alledaags probleem. Zij zitten met de vraag hoe
te overleven. Als gevolg hiervan hebben veel mensen bezuinigd op hun dagelijkse voeding. Om
kosten te besparen, kunnen huishoudens minder voedzaam voedsel consumeren, wat een negatieve
invloed heeft op de gezondheid, en op de lange duur zeker op die van het jonge leven.
De regering ontkende maanden geleden, dat er voedseltekorten zouden dreigen. Van vrienden in de
grotere Sri Lankaanse steden hoor ik echter wekelijks over de lange wachttijden voor supermarkten.
Ondanks de strikte Lock down verordeningen, hoor en lees ik uit betrouwbare bronnen over mensen
die een uur in de rij staan, om dan te moeten horen, dat rijst, suiker, linzen en melkpoeder alweer
uitverkocht zijn.
De huidige regering heeft uitstaande betalingen op zijn buitenlandse schuld, over dit jaar alleen al
meerdere miljarden dollars, schulden waarvan het duidelijk wordt, dat ze niet afgelost kunnen
worden. Dit heeft ook weer zijn weerslag op leveringsproducten, medische benodigdheden enz. enz.
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Er was ooit een journalist die de heilige Moeder Theresa voorhield, dat haar werk niet meer was dan
een druppel op de gloeiende plaat. Als antwoord zei ze, dat ze dit werk niet deed om beroemd te
worden, maar om trouw te zijn.
Momenteel proberen wij contact te leggen met alle studenten en financieel ondersteunde gezinnen
om na te gaan hoe het met hen gaat.
Ze krijgen allen deze week post met een vragenlijst om duidelijkheid te krijgen over hun wel en wee.
Als berichten terug komen worden de sponsoren spoedig op de hoogte gebracht.
Wij danken iedereen, die een bijdrage leverde aan de armoedebestrijding in Sri Lanka, voor elke
bijdrage klein of groot, hartelijk dank.
Op het platteland van Sri Lanka, op één van de meest armoedige gebieden van dit land hebben wij
door alle giften iets mogen betekenen voor de armen, met voedsel, met schoon drinkwater en met
melkpoeder voor de kinderen.
De bestuursleden van de Stichting Hulp aan Sri Lanka (stichting HAS) en de NEDLA Friendship
Foundation te Kurunegala, wensen u en de uwen gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en
vooral gezond 2022.
Theo L.M.M. van der Sman.

2

