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Van de voorzitter....
Laatste nieuws over de situatie in Sri Lanka
Van father Ajith - bestuurslid van de NEDLA Friendship Foundation - vernam ik vandaag 28 juni 2022,
dat er in geheel Sri Lanka (behoudens enkele uitzonderingen) geen brandstof meer beschikbaar is.
De bevolking heeft het advies om tot 10 juli thuis te blijven, scholen zijn gesloten en door de
voedselcrisis vinden momenteel plunderingen plaats bij particulieren en bij winkels die nog iets in de
schappen hebben liggen. Het land wordt geconfronteerd met een enorme staatsschuld en devaluatie
van de Sri Lankaanse Roepie, prijzen van voedsel is verdrievoudigd en veel mensen lijden honger. Op
de televisie zei een woordvoerder van het ministerie, dat het openbaar vervoer tussen de provincies
waarschijnlijk eerdaags ook tot stilstand zal komen. De ambtenaren zijn verzocht om thuis te werken
om vervoer van en naar het werk te beperken, wegen rond de hoofdstad Colombo geven een
verlaten indruk. Er is geen toerist meer die het eiland bezoekt, omdat alle transport stil ligt. De
dagenlange files bij de tankstations, in afwachting van brandstof zijn verdwenen, alle tanks zijn
immers leeg. Doordat de president Rajapaksa heeft gezworen de laatste twee jaar van zijn
ambtsperiode af te maken, heeft dit de spanningen verre van verminderd. Er worden eerdaags grote
gewelddadige protesten verwacht tussen voor- en tegenstanders van de regering. De regering
probeert met name met India en Rusland overeenstemming te vinden voor een lening en het
voorzien van voedsel en brandstof.
U voelt al aan in welke hoek de zwaarste klappen vallen, de armen worden nog armer en in veel
gezinnen is men niet meer in staat om dagelijks tweemaal te eten. Ook al zijn er geen cijfers
beschikbaar, maar uit betrouwbare bronnen verneem ik dat het aantal zelfdodingen schrikbarend
toegenomen is. Als stichting HAS hebben wij – uit eigen voorziening – de bijdrage voor hen die
maandelijks veelal via sponsoring geld overgemaakt krijgen, besloten om deze te verhogen. Tevens
hebben wij al enkele malen geld ter beschikking gesteld voor de aanschaf en distributie voor
voedselpakketten.
Het drinkwaterproject in de regio Solepura loopt gewoon door, father Ajith heeft bijtijds een
voorraad diesel aangelegd. De truck met schoon en betrouwbaar drinkwater rijdt meerdere malen
per week onder politietoezicht naar de gebieden waar de gezondheid van jong en oud van dit water
afhankelijk is. Ongeveer tweehonderd gezinnen hebben langer geleden een koe gekregen. Terwijl in
heel Sri Lanka geen melkpoeder meer te verkrijgen is, is de melkvoorziening in dit gebied voor velen
gegarandeerd. Er is bij father Ajith het idee ontstaan om bewoners de kans te geven om tuintjes aan
te leggen om zelf groenten te kweken. We zullen hem eerdaags geld te beschikking stellen zodat hij
pootgoed en zaden aan kan schaffen.
Het is voor mij persoonlijk bijzonder treurig dat het bezoeken van het eiland niet mogelijk is. Ons
Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels voor Sri Lanka de code Oranje afgegeven. Dat wil
zeggen dat er een dringend advies is om er niet naartoe te gaan.
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Omdat er geen vervoer is kunnen alle bezoeken en familiedagen niet doorgaan. Er zit niets anders op
dan te wachten en te hopen op betere tijden.
Het contact met het NEDLA bestuur is bijna dagelijks. En ook al zijn de aandachtspunten hier en daar
anders dan voorheen, we zijn er nog steeds druk mee en zijn dankbaar voor een ieder die de nood
voor de allerarmsten wil en kan verlichten.
Namens het HAS en NEDLA bestuur,
Theo van der Sman.

12 juni 2022:
Father Ajith deelt voedselpakketten uit
aan mensen in Solepura.
Ook in Kandy en Ja Ela wordt voedsel verdeeld.
De voedselprijzen zijn torenhoog.

Maandelijkse betalingen naar Sri Lanka voor de financiële adopties.
Wij werken normaal gesproken binnen een jaar met een vaste omrekenkoers van de euro naar de Sri
Lankaanse roepies. In december kijken wij dan wat de koersontwikkeling is geweest in het afgelopen
jaar en doen een extra betaling naast de maandelijkse vaste boeking om het totale ontvangen
bedrag over het gehele jaar ten goede te laten komen aan de financiële adopties.
Sinds begin dit jaar is financiële situatie in het land behoorlijk onrustig en onzeker, dit heeft
geresulteerd in een sterk hogere wisselkoers. Daardoor ontstaat een erg groot verschil tussen de
vaste omrekenkoers en de koers die koers die wij ontvangen bij de overboekingen naar Sri Lanka.
De vaste omrekenkoers begin 2022 van 200 is verhoogd naar 240, daarna naar 320 en bij de betaling
van juli gebaseerd op 360.
Wij blijven de koersontwikkeling volgen en zullen indien nodig de maandelijkse bedragen aanpassen.
Mocht de situatie in Sri Lanka stabiliseren en de koers dalen dan betekent dit eventueel ook dat de
bedragen weer verlaagd moeten worden.
Namens het bestuur: Jan Pot en Mieke Volker

10 april 2022: Living Statues – Borne, voor voedselhulp in Solepura
Op zondag 10 april deden twee vrijwilligers, voor het eerst na drie jaar weer mee aan Living Statues
in Borne tijdens het Open Kampioenschap Noordoost-Nederland voor Living Statues. De beelden
deden mee onder de naam ‘Manna’, om geld in te zamelen voor voedselhulp in de regio Solepura.
De nood is er hoog. Voorzitter van de stichting Theo van der Sman nam aan het einde van de middag
een kijkje bij de beelden in Borne. Voor het eerst werd ook gebruik gemaakt van een QR code van de
stichting. Zo konden mensen ook digitaal een gift voor voedselhulp over maken. Door een aantal
toeschouwers van de beelden werd de QR – code gebruikt. Al snel was bekend hoeveel digitaal
gedoneerd was. Er werd ook een mooi bedrag ingezameld om de voedselhulp voort te zetten. De
opbrengst die contant binnen kwam, is over gemaakt aan de stichting.
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Living Statues werd goed bezocht op een van
de eerste mooie lentedagen in Borne.

Theo van der Sman bezocht Borne om
de beelden te zien.

27 augustus 2022: Deelname Boekenmarkt Borne, voor voedselhulp in Solepura
Op zaterdag 27 augustus wordt na drie jaar weer de vertrouwde Boekenmarkt gehouden in de
Stationsstraat tijdens de Melbuul’ndagen in Borne. Het oogstfeest wordt eind augustus weer
gehouden voor inwoners van Borne en belangstellenden uit de regio.
Omdat de voedselnood op heel Sri Lanka hoog is door de zeer slechte omstandigheden op het eiland,
wordt de hele opbrengst van de boeken hiervoor geschonken. Er is een mooie collectie gedoneerde
boeken beschikbaar voor belangstellenden. Veel mensen werkten de afgelopen drie jaar mee, door
boeken te schenken. De vrijwilligers zijn hier erg blij mee.
De stand wordt vanaf 11.00 uur opgebouwd en direct aansluitend start de verkoop. De andere
standhouders starten al eerder, maar wegens omstandigheden is het pas op 11.00 uur mogelijk om de
stand voor Sri Lanka op te bouwen, dit met toestemming van de organisatie.
De verkoop is van 11.15 uur tot 17.00 uur. De vrijwilligers kijken naar u uit.
Wilt u boeken schenken, neem dan gerust contact op via e-mail: info@stichtinghas.nl
Dan wordt contact met u opgenomen.
Het Bornse Crea Gilde
In Borne komt een groep enthousiaste vrouwen vanaf september weer met regelmaat samen, om
leuke artikelen te maken voor de verkoop. Vanaf september richten ze zich op het maken van leuke
artikelen voor de kerstmarkten in december. De opbrengst van de markten wordt geschonken aan
de stichting. De bijeenkomsten zijn altijd op een ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Hebt u leuke
ideeën voor de kerstmarkten of lijkt het u leuk om mee te draaien in het Gilde in Borne (Twente),
dan bent u van harte welkom. We hopen natuurlijk dat het virus in het najaar geen roet in het eten
gooit. Wilt u meer weten, dan kunt u het Bornse Crea Gilde vinden op Facebook. U kunt ook mailen
naar: hetbornsecreagilde@gmail.com
Dan nemen wij contact met u op.
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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 giften - aftrek 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
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. 24 verschijnt in december 2022. Stuur uw eventuele bijdrage in
vòòr 1 december 2022 naar de redactie: stichtinghulpaansrilanka@gmail.com
Deze Nieuwsbrief wordt ook beschikbaar gesteld aan belangstellenden, via www.stichtinghas.nl
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