
Vrienden van Sri Lanka, 

 

Bestuur 

Rob Leijten heeft eind vorig jaar zijn bestuursfunctie door 

persoonlijke omstandigheden neergelegd. Hij zal zich 

echter wel technisch blijven inzetten voor de website. 

Als opvolger hebben we medio dit jaar Rob Roelofsen uit 

Zieuwent in het bestuur mogen begroeten. Rob wil zich 

met hart en ziel voor de stichting inzetten. Hij en zijn 

vrouw Lucy zijn al meerdere keren in Sri Lanka geweest, 

hebben projecten bezocht en zijn dus volledig op de 

hoogte van de ontwikkelingen van de laatste jaren. 

Dineshika  

Begin april bereikte ons het droevige bericht dat de oma 

van het kreupele meisje Dineshika is overleden. De oma 

kwam in 2002 met het toen 7-jarige meisje bij ons in ons 

hotel met het verzoek of we konden helpen met 

hersteloperaties aan haar misvormde been. Daar heeft de 

stichting meerdere keren financieel aan bijgedragen ter 

aanvulling op inzamelingen door de familie. 

Tot overmaat van ramp is ook Dineshika’s moeder zes 

weken later overleden. Een hele slag voor de jonge 

vrouw, omdat ze volledig op de zorg van haar moeder en 

oma was aangewezen. Dineshika zat deze zomer voor 

haar eindexamens en onze contactpersoon Harsha 

Jayarathna begeleidt haar voorlopig. 

 

Verslag van een succesvol microkrediet project 

“Onze Women Society (WS) nam op 1 mei 2011 deel aan 

het microkrediet (MK) project van Safe Foundation ter 

verbetering van levensonderhoud om voor onze kinderen 

een welvarende toekomst te verzekeren.  

Terwijl SF ons financieel ondersteunde t.b.v. 

ondernemingen om inkomen te genereren, namen de 

vrouwen op zich het kleuteronderwijs te verbeteren en 

juniorenclubs te organiseren om de kinderen van de straat 

te houden en hun talenten te ontwikkelen. 

Niluka Suranji Bandara, 33 jaar oud, was de eerste die 

zich aansloot bij de WS ‘Diriya Nawoddaya’ in het dorp 

Kudakubukgollewa. De vereniging telde aanvankelijk 17 

leden. Niluka begon met een MK van Rs 10.000/- (ca 

€ 70) om haar winkeltje en de uienteelt van haar man 

T.S. Ariyasinghe uit te breiden. Zij betaalde de lening 

keurig binnen de termijn terug volgens de door SF 

gestelde voorwaarden.  

Zij en haar man beraamden vervolgens plannen voor een 

zekere toekomst voor henzelf en hun twee kinderen en de 

bouw van een behoorlijk huis. Daarom besloten zij de 

winkel en de landbouw verder uit te breiden. Dus nam 

Niluka de volgende stap en vroeg een MK van 

Rs 30.000/- (ca € 210) aan. Dat kreeg ze en dat bedrag 

besteedde ze in zijn geheel aan haar winkel. Van de 

opbrengst daarvan kon de uienteelt en zaadhandel van 

haar man worden uitgebreid. Begon hij aanvankelijke met 

¼ acre (ca 1000 m
2
), door de opbrengst van de winkel 

heeft hij nu 6 acres land (een acre is 4047 m
2
). 

Een derde stap ondernam zij met een MK van Rs 50.000/- 

(ca € 350) dat ze weer gebruikte om haar winkel uit te 

breiden en de winst mede te investeren in haar mans 

landbouwproject. Verder waren ze in staat een degelijke 

woning te bouwen voor hun gezin. Voordien leefden ze in 

een lemen hut. Door het SF MK project hebben ze 

waarlijk een mijlpaal in hun bestaan weten te bereiken en 

is hun droom uitgekomen. Doordat ze goed van de winkel 

en de landbouw kunnen leven kan Niluka haar oudste 

kind (zoon van 15) naar een school in de stad sturen waar 

het goed onderwijs krijgt.  

Tenslotte heeft Niluka een MK van Rs 100.000/- (ca 

€ 700) geïnvesteerd in de aanschaf van handtractoren die 

ze verhuurt. 

Dit gezin heeft door al deze activiteiten aanzienlijke 

welstand bereikt. Voor de geoogste uien is een ruime 

voorraadschuur gebouwd waarin ze kunnen worden 

bewaard tot de marktprijs is gestegen. In het begin 

vervoerden zij hun waar met openbaar vervoer wat 

natuurlijk niet de ideale manier is. Nu hebben zij een 

gemotoriseerde driewieltaxi (‘tuk tuk’) aangeschaft 

waarmee transport van goederen aanzienlijk makkelijker 

gaat. 

Tevens heeft Niluka met haar ondernemingslust 

werkgelegenheid gecreëerd voor tien arme gezinnen. 

Niluka is zeer betrokken bij gemeenschappelijke 

ontwikkelingsactiviteiten van de WS. Deze verleent hulp 

op het gebied van ontwikkeling en bescherming van 

kinderen; het repareren van binnenweggetjes; het 

begeleiden van begrafenissen en religieuze feesten en 

voorlichting aan vrouwen. In deze activiteiten bewees 

Niluka door haar persoonlijkheid leiderschap te bezitten. 

Daarom werd haar in 2012 de prijs toegekend voor haar 

verdiensten als lid van de WS, m.n. voor het SF project tot 

het genereren van inkomen. In 2015 heeft het geleid tot 

haar benoeming als penningmeester van de Diriya 

Nawoddaya WS.” 

Tot slot volgt hier haar eigen korte verklaring over de 

veranderingen in haar leven:. 

“Mijn leven is veranderd door SF. Voorheen overleefden 

wij alleen maar met een minimum aan faciliteiten. Ik had 

geen eigen huis en geen mogelijkheid om meer geld te 

verdienen, een situatie die voor de meesten in ons dorp 

het geval is. Veel vertegenwoordigers van de Overheid en 

Niet Gouvernementele Organisaties bezochten ons 

weliswaar maar zagen we daarna nooit meer terug. Toen 

kwam SF ons te hulp en voorzag ons van MK waardoor er 

mogelijkheden ontstonden voor het verwerven van 

inkomen; steun aan kleuteronderwijs; 

bibliotheekfaciliteiten voor kinderen; een cursus Engels 

door vrijwilligers; een cursus capaciteitsontwikkeling voor 

vrouwen; kinderbescherming d.m.v. jeugdclubs en zorgde 

ervoor dat we tegenwoordig kunnen aankloppen bij 

Overheidsdiensten.  

Nu zijn we trots op ons leven in het dorp. Ik ben lid van de 

WS en leider van de jeugdclub. Onze WS slaagt erin het 

alcoholgebruik, het roken en het huiselijk geweld in 

gezinnen te verminderen.” 

 

Evenementen c.q. acties 

Eind april is er een collecte gehouden na de eredienst in 

de Protestantse Kerk in Markelo. 

Op 20 oktober hebben de secretaris en penningmeester 

een presentatie gehouden op een bijeenkomst van de 

Protestantse Vrouwendienst (PVD), een onderdeel van de 

Diaconie van de Protestantse Kerk in Markelo. 

Medio juni 2016 wordt een presentatie gehouden bij 

Probus Markelo (serviceclub). 

 

Het Festival Mondial Light heeft plaatsgevonden op 

zaterdag 12 september op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. 



Het evenement kon op het laatste moment niet worden 

gehouden in het Oranjepark wegens aangespannen 

bezwaren tegen evenementen door omwonenden, welke 

bezwaren door de Raad van State zijn gehonoreerd. 

Op vrijdag 27 november is een benefietconcert 

georganiseerd door het fonds “Het Goede Doel” bij de 

Belastingdienst in het Artcafé SamSam in Apeldoorn. Bij 

dit fonds zijn drie organisaties aangesloten. Het was een 

mooi concert en gezellige avond. Voor herhaling vatbaar. 

Op 8 december is er bij de Belastingdienst in Apeldoorn 

met zeer veel succes de jaarlijkse spinningmarathon 

gehouden. 

 

Digitale nieuwsbrief 

Het bestuur stuurt i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief 

ook digitaal. Indien ook u hiermee instemt, vragen wij u 

uw e-mailadres aan de stichting door te geven: 

info@stg-theodewit.nl. 

Ten slotte 

Hoewel er in de afgelopen decennia veel is bereikt op het 

gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen en vooral 

door het microkrediet programma, blijft er nog veel te 

verbeteren in de armere buitengebieden.  

Uw financiële steun blijft onontbeerlijk, waarvoor onze 

hartelijke dank! 

ANBI 

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 

betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is zowel voor de 

inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting. 

Giften via onderhandse acte 

Vanaf 2014 kunt u met een onderhandse akte van 

schenking periodieke giften doen aan een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI) voor een periode van minimaal 

vijf jaar. Er is dan geen drempel voor de aftrek van uw 

gift. Formulieren hiervoor zijn te downloaden via de site 

van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl en dan 

zoeken op <Overeenkomst periodieke giften>. Hieronder 

zijn de twee formulieren van “Periodieke gift in geld“ te 

downloaden samen met de toelichting. 

De door u ingevulde formulieren stuurt u voor verdere 

verwerking naar onze penningmeester en u krijgt het 

exemplaar voor de schenker voor uw administratie retour. 

Eventueel kunt u telefonisch of via e-mail contact 

opnemen met de penningmeester (gegevens hieronder). 
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Het bestuur: 

Helma Thijssen, voorzitter 

Gijs van Randwijk, secretaris 

Arnold Groothuis, penningmeester 

Joke ter Halle, lid 

Rob Roelofsen, lid 

De ambassadeurs: Ans en Wilma de Wit 

De contactpersoon in Anuradhapura: 

Harsha Jayarathna 

De contactpersoon in Bandarawela: 

Dharmapala Lubert 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 
RSIN of fiscaalnummer: 8107.72.565 

KvK: 41041748 

Postadres: Bergweg 7, 7475 AB  Markelo 

telefoon: 0547 362971 

e-mail: info@stg-theodewit.nl 

www.stg-theodewit.nl 

 

Bankrekening: NL39ABNA0420643753 

t.n.v. Stichting Theo de Wit te Markelo 

 

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 

platform voor ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

GEEFT KANSARMEN 

EEN WAARDIGER BESTAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het microkrediet project van Niluka (zoz) 
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