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Voorwoord 
In het voorwoord van het jaarverslag 2006 heb ik al vermeld dat in januari 
2007 een delegatie van het bestuur en vrienden een rondreis langs de 
projecten van de stichting heeft gemaakt (pagina 12). Wat opvalt bij 
bezoeken aan de projecten is de dankbaarheid van de begunstigden. 
Daaruit blijkt dat de stichting, zij het kleinschalig, voorziet in behoeften die 
Srilankanen zelf zonder hulp niet kunnen vervullen. 
 
Naast bezoeken aan diverse scholen en het bejaardentehuis zijn we ook 
een kijkje gaan nemen bij mensen thuis die via de Tsunami Facility for 
Dutch Private Initiatives door de stichting zijn geholpen. Het betrof zes 
gezinnen die door de Tsunami spullen waren kwijtgeraakt die nodig zijn 
voor hun handeltje. Het ging in de meeste gevallen om naaimachines.  
 
Het waterputten- en wc‟s-project in de regio rond Padaviya vormt nog 
steeds een belangrijk onderdeel van ons hulpprogramma. Het project 
vordert echter langzaam, want door de rotsachtige bodem is dynamiet 
nodig om een put te slaan. Aangezien die regio grenst aan het 
oorlogsgebied is gebruik van deze springstof niet toegestaan. Het hakken 
en graven moet dus met de hand gebeuren.  
 
De stichting wordt steeds meer geconfronteerd met de behoefte aan bouw 
en/of verbetering van huizen. Ook daarin leveren wij een bijdrage. Bijv. een 
gezin bestaande uit ouders en drie kinderen, toen wonend in een lemen 
hutje. Er was geen elektriciteit, dus de kinderen moesten hun huiswerk 
maken bij het licht van een petroleumlamp. Nu woont het in een stenen 
huis met stroomvoorziening. Een ander gezin bewoont weliswaar een 
stenen woning, maar het oude zinken dak lekte als een mandje. De ouders 
hebben last van reuma. Met een bijdrage van de stichting is er een nieuw 
dak gekomen. 
 
Onze stichting stelt zich in op de behoeften van het land. Wanneer ons 
aanvragen bereiken om hulp of bijstand, kijken wij of de stichting daarin 
binnen de statuten kan voorzien. 
 
Sri Lanka wordt geteisterd door een burgeroorlog waaraan geen einde lijkt 
te komen. Het toerisme is sterk teruggelopen waardoor het land deviezen 
misloopt. Bovendien kampt het met een torenhoge inflatie (20%). 
 

Hulp blijft noodzakelijk. 
Wij blijven dan ook op steun van donateurs en 
fondsen rekenen. 

 
Markelo, mei 2008 
Gijs van Randwijk, voorzitter 
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Stichting Theo de Wit 
 
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit: 
Gijs van Randwijk, voorzitter, Helma Thijssen, vice-voorzitter, 
Joke ter Halle, secretaris en Arnold Groothuis, penningmeester. 
Mieke Vink, Hanneke de Wit en Rob Leijten zijn algemene bestuursleden. 
Het bestuur heeft in 2007 vier maal vergaderd. 
 
De stichting is gevestigd in Apeldoorn: 
Schoolstraat 26, 7311 CJ Apeldoorn. 
Het correspondentieadres van de stichting is: 
Bergweg 7, 7475 AB Markelo.  
 
Gerda, Ans en Wilma de Wit zijn sinds 2000 de ambassadeurs. 
De heer Siri Dodantenna is sinds 1995 de Honorary Inspector. Hij woont in 
Anuradhapura en de contacten en correspondentie met betrekking tot de 
projecten lopen via hem. Regelmatig maakt hij een inspectiereis langs de 
projecten. 
 
Stichting Theo de Wit - opgericht in 1993 - is een van de oudste 
organisaties aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, platform voor 
ontwikkelingssamenwerking. Deze stichting is in 1997 voortgekomen uit het 
Comité Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de gemeente Apeldoorn. 
Sindsdien hebben zich 38 Apeldoornse organisaties in deze stichting 
verenigd (www.mondial-apeldoorn.nl). Door de groei van het aantal 
aangesloten organisaties en het beschikbare budget van Mondial is de 
jaarlijkse subsidie voor administratieve kosten teruggebracht tot maximaal 
€ 1000. Mondial krijgt haar budget van de gemeente Apeldoorn. 
 
Stichting Theo de Wit is ook aangesloten bij de “Stichting Het Goede Doel”, 
een fonds opgericht in 1998 bij het B/CICT (Belastingdienst/Centrum voor 
ICT) in Apeldoorn. Dit fonds steunt een aantal organisaties c.q. projecten. 
Via een maandelijkse inhouding op het salaris draagt personeel van de 
Belastingdienst bij aan de fondsen van de bij deze stichting aangesloten 
organisaties. 
Het afscheid van de voorzitter van het B/CICT begin januari heeft een 
behoorlijke donatie voor de stichting opgeleverd. 
 

De stichting in het jaar 2007 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
Per 1 januari 2008 is door de Belastingdienst onze stichting (weer) 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) en deze 
beschikking geldt voor onbepaalde tijd. Dit houdt de volgende voordelen in: 

 Een Anbi kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen 
voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. 

 Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomsten-
belasting als zij giften doen aan een Anbi. Dat geldt ook voor bedrijven 
voor de vennootschapsbelasting.  

 
Beoordelingsverklaring 
De beoordelingsverklaring voor de financiële verslaggeving is, evenals over 
het jaar 2006, afgegeven door de Jong & Laan accountants belasting-
adviseurs, door bemiddeling van H.G.J. Zwiers RA te Markelo. 

 

 

http://www.mondial-apeldoorn.nl/
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Fondsen 
De volgende fondsen hebben onze projecten meegefinancierd: 

 Stichting Liberty heeft een financiële bijdrage geleverd aan de bouw 
van toiletten en het slaan van waterputten in Medawachchiya/Padaviya. 

 Wilde Ganzen heeft geparticipeerd in de bouw van de eetzaal in 
Kumbukkana. 

 Wilde Ganzen en de Stichting Inzet der Lage Landen hebben 
geparticipeerd in de bouw van het kinderdagverblijf in Medawachchiya 

 NCDO heeft de helft van de bouw van het internaat in Batticaloa 
gesubsidieerd. 

 
CBF 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft verzocht een overzicht baten 
en lasten in te vullen en op te sturen ten behoeve van hun Verslag 
Fondsenwerving 2006 aan de pers. Ook ons jaarverslag is toegezonden. 
 
Banken 
De ABN AMRO en Postbank brengen steeds hogere kosten in rekening. 
 
Begin april 2007 kreeg de stichting een bericht van de National 
Development Bank in Colombo: 
De regering en de Centrale Bank hebben nieuwe regels opgesteld om de 
geldstromen van buitenlandse NGO‟s in Sri Lanka te kunnen volgen i.v.m. 
witwaspraktijken, terrorisme en pedofiele netwerken. Hiertoe moesten van 
alle particuliere begunstigers de gegevens van hun nationale identiteits-
kaart aan de bank worden doorgeven. 
Voor projecten van organisaties moeten het plan en begroting eerst ter 
goedkeuring aan de bank worden voorgelegd. 
 
Wereldwinkel Bergh 
Van de Wereldwinkel Bergh kregen we een brief dat ze 2006 financieel 
positief hebben afgesloten en ons hierin willen laten delen: “aangezien wij 
grote waardering hebben voor het werk dat uw stichting verricht voor de 
medemens uit de Derde Wereld”. 
 
Nieuwsbrieven 
Het printen van de nieuwsbrieven is in 2007 kostenloos verzorgd door vof 
John + Partner in Duiven. 
 

Evenementen en presentatie 
 
“In Vuur en Vlam” 
De Markelose brandweer bestond in 2007 60 jaar en heeft dit op 19 mei 
gevierd met demonstraties “In Vuur en Vlam” en een braderie. Vooral de 
demonstraties van de brandweer vielen bij de jonge bezoekers in de 
smaak. De stichting heeft zich op de braderie met een infokraam 
gepresenteerd.  
 
Festival Mondial 
Het Festival Mondial te Apeldoorn werd op 15 september gehouden; voor 
het eerst in het lommerrijke Oranjepark rond de muziektent. Langs de 
paden in het park stonden de infokramen opgesteld. Onze kraam trok veel 
publiek en met de verkoop van Srilankaanse hebbedingetjes kon de kas 
nog wat worden “gespekt”. Het belangrijkste was echter dat aan 
belangstellenden folders werden uitgereikt waarin doelstelling en bereikte 
resultaten zijn vermeld. 
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De Apeldoornse stichting Mudanthe (www.mudanthe.nl) organiseerde het 
festival. Deze stichting brengt mensen van allerlei nationaliteiten, culturen 
en leeftijden samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. De 
sleutelwoorden van Mudanthe zijn hierbij: multicultureel, ontmoeting, 
enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen! 
 
KPA-Wilde Ganzendag 
10 November 2007 heeft een delegatie van het bestuur in Utrecht de KPA-
Wilde Ganzendag bezocht (Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten = 
subsidieprogramma van NCDO). Deze jaarlijks georganiseerde 
samenkomst van NGO‟s geeft organisaties die zich met 
ontwikkelingssamenwerking bezighouden de kans om kennis, ervaring etc. 
uit te wisselen. Aanwezig was ook Mambapoint, een platform voor kleine 
en grote projecten op het gebied van internationale samenwerking en 
duurzame ontwikkeling, en wel om daaraan bekendheid te geven. Enkele 
organisaties, waaronder onze stichting, kregen de gelegenheid iets over 
hun werkzaamheden en doelstellingen te vertellen. Deze boodschappen 
werden opgenomen en zijn via internet (www.mambapoint.tv/projecten) te 
zien. 
 
Media 
Meerdere huis-aan-huis bladen en de regionale krant in Twente hebben in 
het voorjaar van 2007 aandacht aan het werk van de stichting besteed. In 
verband met het Festival Mondial is in de regio Apeldoorn in september 
veel aandacht in de media geweest. 
 
Website 
De website van de stichting is geheel vernieuwd en in december actueel 
geworden www.stg-theodewit.nl. 
 
Apeldoorn, mei 2008 
Joke ter Halle, secretaris 
 

 

 

http://www.mudanthe.nl/
http://www.mambapoint.tv/projecten
http://www.stg-theodewit.nl/
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De projecten 
 
RPDF - Kinderdagverblijf 
In het najaar van 2006 verzocht de Rajarata Participatory Development 
Foundation in Medawachchiya (RPDF) om een uitbreiding van het 
kinderdagverblijf “Little Angels” (gebouwd in 2004) te helpen realiseren. In 
twee jaar tijd is het aantal kinderen van 20 op 44 in gekomen. Uitbreiding is 
dus zeer noodzakelijk. 
De Stichting Sri Lanka Support uit Middelburg heeft er inmiddels voor 
gezorgd dat achter het bestaande schoolgebouwtje een aula is gekomen. 
Hieraan is door onze stichting een lokaal, kantoor en opslagruimte 
gebouwd. Dit project is mede tot stand gekomen met financiering door de 
Wilde Ganzen en de Stichting Inzet der Lage Landen. 
 
Het gebouw is op 31 januari 2008 feestelijk geopend door Gijs van 
Randwijk, Arnold Groothuis en onze honorair inspecteur Siri Dodantenna. 
 
RPDF - Waterputten en wc’s 
De RPDF heeft in augustus 2005 de stichting verzocht te participeren in de 
bouw van 112 toiletten en het slaan van 75 waterputten in de arme 
buitengebieden Padaviya en Medawachchiya in het district Anuradhapura. 
Het is een zeer noodzakelijk project, want bacteriële ziekten komen hier 
nog vaak voor. Waterputten zijn onontbeerlijk omdat men soms kilometers 
moet lopen om water te halen voor consumptief gebruik. 
Met dit project worden ook kinderen geholpen zodat ze in een betere 
hygiënische omgeving opgroeien. Met het totale project (± € 75.000) 
worden 157 gezinnen geholpen. 
 
De stichting heeft eind 2005 voorlopig toegezegd een derde van het project 
te financieren. Stichting Liberty heeft hiervoor een bijdrage geleverd van 
€ 5000. Inmiddels is medio 2007 dit derde deel gereed gekomen en heeft 
het bestuur zich voorgenomen het gehele project te financieren. 
Er zijn tot nu toe 62 wc‟s gebouwd en 29 putten geslagen. 
 
Bij de start van het project is aanvankelijk gedacht aan verbetering van de 
hygiëne. Dat het door die putten gemakkelijker zou zijn om aan water te 
komen, zodat men niet meer lange afstanden hoefde te sjouwen. 
De grote verrassing is dat door de putten grotere delen land kunnen 
worden geïrrigeerd. Hierdoor is men in staat meer groenten en fruit te telen 
wat de gezondheid natuurlijk ten goede komt, maar bovendien kan men 
wat overblijft na eigen consumptie verkopen (De bewoners zijn dankbaar 
voor wat er al tot stand is gekomen). 
 
Tijdens het bezoek van een delegatie van de stichting in januari 2007 aan 
Padaviya werd zij grandioos onthaald door de bewoners van dit gebied. 
Een programma met dans en schetsjes door kinderen en vele toespraken 
door ouderen werd het gezelschap aangeboden. Ontroerend was de 
toespraak van een ongeveer 15-jarige jongen in het Engels. 
 
Bromfietsen: 
Begin 2007 kregen we het officiële verzoek van de RPDF voor de aanschaf 
van twee bromfietsen voor de vrouwelijke veldwerkers in Padaviya. Zij 
leggen dagelijks vele kilometers op de fiets af om de voortgang van de 
projecten in dit enorm grote gebeid te controleren. 
 
Aanbieding van de brommers. Links de heer Wilmaltunga, daarnaast Siri Dodantenna 
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Mevrouw Tikiri Banda in Padaviya bij haar nieuwe toilet, links haar “huis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zo zijn er nog veel 
hutten in deze regio 
met arme boeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumbukkana doven- en blindenschool 
In juni 2004 is de bouw gestart van een eetzaal op het terrein van de 
Kumbukkana Deaf and Blind School. In januari 2004 hebben de voorzitter, 
penningmeester en onze inspecteur de foundation stones gelegd.  
Tijdens het bezoek in januari is te zien dat de afwerking vordert; er is aan 
de vloer en de muren gewerkt. Er zijn twee betegelde aanrechten en 
wasbakken om handen te wassen voor en na het eten. Er zijn houten 
kozijnen aangebracht, maar nog geen glazen vensters. Een deel van de 
eetzaal wordt op dat moment gebruikt als klaslokaal.  
Er staat nog een bedrag open van onze subsidie aan die school, waarmee 
de afbouw van de eetzaal kan worden bekostigd. Wilde Ganzen 
participeerde ook in dit project. 
 
Dovenschool Vaalvosai in Batticaloa 
September 2005 is de bouw gestart van het multi-functionele gebouw en 
werkt de stichting voor dit project samen met de Stichting Opbouw Sri 
Lanka. Deze stichting zal de inventaris voor het nieuwe school- en 
internaatsgebouw leveren. 
De destijds ingediende begroting (2004) waarop de bijdrage van de 
stichting en NCDO was gebaseerd werd door de YMCA na de Tsunami 
herzien. Resultaat: meer dan verdubbeling van de kosten (130%), 
waardoor de stichting zich genoodzaakt zag alleen het internaat te 
bekostigen. De financiering van het internaat is medio 2006 voortijdig 
gestaakt, omdat de YMCA – na herhaaldelijk aandringen - niet aan de 
gestelde en door hen mede ondertekende voorwaarden heeft voldaan. 
De organisatie Geneva Global – USA heeft de verdere bouw voor rekening 
genomen. Begin 2007 was de bouw van school en internaat gereed en 
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vond op 12 mei 2007 de opening plaats. In verband met de politieke 
situatie in het noorden en oosten van Sri Lanka is een bezoek aan die 
gebieden niet mogelijk. 
Bijna een kwart van de subsidie heeft de stichting aan de NCDO moeten 
terugbetalen. 
 
Huizen project 
Via de stichting zijn of worden verschillende kansarme gezinnen geholpen 
aan een behoorlijk onderdak. In de meeste gevallen gaat het om het 
afbouwen van een huis bijv. door het aanbrengen van een dak, vensters, 
deuren, aanleg elektriciteit, etc. Eén geval betreft de vervanging van een 
lekkend zinken dak, maar ook heeft de stichting enkele malen de bouw van 
een heel huis(je) bekostigd. Helma en Leon Thijssen zetten zich speciaal in 
om fondsen te werven voor dit project. 
Ook is er een lening verstrekt in verband met de enorm hoge rente (24%) 
voor de bouw van een terras tegen een heuvel. 
 
Individuele steun 
Elf gezinnen met schoolgaande kinderen worden financieel gesteund. 
I.v.m. de hoge inflatie zijn de bedragen 
medio 2007 verhoogd. 
 
Het kreupele meisje Dhineshika in 
Anuradhapura heeft in augustus opnieuw 
een operatie ondergaan en is er weer een 
beugel aan het scheenbeen bevestigd. Via 
deze beugel moet haar scheenbeen 
worden opgerekt. De beugel moet 
waarschijnlijk nog twee jaar blijven zitten. 
Dhineshika is inmiddels 13 jaar. 

 

Markelo, mei 2008. 
Gijs van Randwijk, voorzitter 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 

 

 

 

Kascontrole 
Op 9 maart 2008 hebben ondergetekenden Helma Thijssen-Arts en Rob 
Leijten een kascontrole uitgevoerd op de financiële administratie van 
Arnold Groothuis (penningmeester van de stichting Theo de Wit – Lanka 
Education Fund). 
 
De controle strekte zich uit over het tijdvak 1 januari 2007 tot en met 31 
december 2007. De inkomsten en uitgaven zijn steekproefsgewijs 
gecontroleerd. 
De administratie was goed toegankelijk en keurig verzorgd. Alle 
gecontroleerde uitgaven waren gedekt door stukken. 
Het banksaldo op 31 december 2007 bedroeg € 46.157,20. 
 
Voorgesteld wordt de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen 
voor het door hen gevoerde beheer. 
 
Markelo, 9 maart 2008 
de kascommissie 
Helma Thijssen-Arts en Rob Leijten 
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Financieel verslag 2007 
 
Baten: 
De donaties en giften zijn in 2007 ten opzichte van het voorgaande jaar op 
hetzelfde niveau gebleven. Ook dit jaar zijn er weer een aantal grote en 
bijzondere donaties binnengekomen. 
Het huizenproject is een succes. 
Stichting Liberty heeft de laatste uitbetaling gedaan voor het waterputten- 
en toiletten project. 
Er is aflossing gedaan op een verstrekte lening. 
De jaarlijkse subsidie van Mondial Apeldoorn voor de administratieve 
kosten is pas in maart 2008 uitgekeerd. In verband met het grote aantal 
aangesloten organisaties bij Mondial zijn de jaarlijkse subsidies met ingang 
van 2007 verlaagt naar maximaal € 1000 per organisatie. 
 

 Euro 

donaties 21.269,58 

huizenproject 2.225,00 

fondsen 500,00 

rente 920,96 

lening 122,56 

subsidie 0,00 

totaal 25.038,10 
 
Lasten: 
Er zijn bijdragen geleverd aan: 
 

waterputten- en toiletten project 1.204,18  
kinderdagverblijf 4.766,33  
inspectiebezoeken projecten 1.297,58  
wederopbouw 0,00  

totaal projecten  7.268,09 
huizenproject  10.746,38 
individuele steun (elf gezinnen met in 
totaal 47 personen) 

 3.198,38 

terugbetaling subsidie NCDO  5.041,00 
kosten  2.604,14 

totaal  28.857,99 
 

Voor het kinderdagverblijf zijn begin 2008 nog gelden overgemaakt. 
De kosten voor de inspectiebezoeken hebben voornamelijk betrekking op 
projecten die in voorgaande jaren zijn gefinancierd. 
Voor wederopbouw na de Tsunami zijn geen betrouwbare projecten meer 
gevonden. 
Kosten zijn gemaakt voor: 

 Kamer van Koophandel 

 administratiekosten 

 bankkosten 
In het verleden werden de kosten nagenoeg volledig door Mondial 
Apeldoorn vergoed. M.i.v. 2007 met maximaal € 1000. 
 
Vermogen: 
Het totale positieve saldo op 31 december 2007 bedroeg € 46.157,20 
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Financieel overzicht 2007 en begroting 2008:    

       

 Begroot  Rekening   Begroot 

 2007  2007   2008 

Baten       

 Euro  Euro   Euro 

Donaties 20.000  21.269,58   25.500 

Huizenproject 5.000  2.225,00   0 

Fondsen 500  500,00   0 

Rente 900  920,96   900 

Lening 0  122,56   165 

Subsidie 1.000  0,00   1.000 

Fondsen(werving) 39.950  0,00   29.075 

Totaal 67.350  25.038,10   56.640 

       

Lasten       

 Euro  Euro   Euro 

Fondsen 11.600  5.041,00   0 

Projecten 34.250  7.268,09   50.640 

Huizenproject 7.000  10.746,38   0 

Individueel 4.000  3.198,38   3.500 

Kosten 2.500  2.604,14   2.500 

Wederopbouw  8.000  0,00   0 

Totaal 67.350  28.857,99   56.640 

       

       

Balans per 31 december  2007 2006   

Activa       

Postbank en ABN AMRO  5.333,90 7.371,60   

Renterekeningen   31.429,25 37.508,29   

NDB Colombo   9.394,05 5.097,20   

Banken totaal   46.157,20 49.977,09   

       

Passiva       

Vermogen   46.157,20 49.977,09   

       

Vermogensvergelijking      

Vermogen per 31 december 2006 49.977,09   

Baten 2007:   25.038,10    

Lasten 2007:   28.857,99    

Vermogen per 31 december 2007 46.157,20   
 
Markelo, maart 2008. 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 
Voor de financiële verslaggeving op de pagina‟s 8 en 9 
is d.d. 25 augustus 2008 een beoordelingsverklaring afgegeven door 
de Jong & Laan accountants belastingadviseurs (pagina 11). 
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Begroting en plannen 2008 
Gezien het succes van het huizen project in de afgelopen twee jaar is dit 
project in de begroting voor 2008 voor de inkomsten opgenomen in de 
donaties; voor de uitgaven in de projecten. 
 
De begrote uitgaven voor de projecten ziet er als volgt uit: 
Bij de RPDF zijn nog lopende zaken, zoals afbouw en inrichting van het 
kinderdagverblijf. I.v.m. de oorlogssituatie zijn voorlopig voor de volgende 
fase 5 waterputten en 15 toiletten gepland. 
De begroting voor het huizenproject voorziet in de aankoop van een huis 
en de (af)bouw van een drietal huizen. 

RPDF kinderdagverblijf restant € 3.300 
RPDF 5 waterputten à 800 4.000 
RPDF 15 toiletten à 240 3.600 
huizenproject stichting 9.000 

totaal € 19.900 
 
Reeds in februari 2007 hebben de voorzitter en penningmeester kennis 
gemaakt met Father Andrew Anthony, pastoor van het diocees 
Anuradhapura (St. Joseph‟s Cathedral in Anuradhapura). 
Fr. Andrew kwam toen reeds met het verzoek hem te steunen bij een 
huizenprogramma voor kansarme parochianen. 
Begin 2008 heeft hij een gedetailleerd verzoek ingediend voor de (af)bouw 
van elf woningen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 21.000. 
Het bestuur heeft voorlopig een derde gehonoreerd. 
Ook heeft Fr. Andrew een sponsorprogramma voor schoolgaande 
kinderen. Met sponsoring wil hij voorkomen dat arme kinderen vroegtijdig 
de school verlaten om mee te helpen het gezinsinkomen te vergroten. 
In februari 2008 had Fr. Andrew tien kinderen op zijn wachtlijst. 
De stichting Inzet der Lage Landen heeft inmiddels de sponsoring voor 
deze tien kinderen voor tien jaar op zich genomen. De sponsoring bedraagt 
€ 40 per kind per jaar. 
 
De voorzitter en penningmeester hebben begin 2007 ook kennis gemaakt 
met priesters van de Boeddhistische tempel Mirisawetiya in Anuradhapura. 
Het hoofd van dit klooster heeft in 1997 een organisatie opgericht voor 
steun aan arme schoolgaande kinderen van alle gezindten. Begin januari 
2008 is op het tempelterrein een kinderdagverblijf/kleuterschool geopend. 
Dit gebouw is een gift van Boeddhisten uit Japan en een Rotary Club uit 
Colombo. In en bij het gebouw zijn nog wensen, zoals een toegangshek 
met muur aan de straatzijde, speeltoestellen op het schoolterrein, 
lesmateriaal etc. 
Het bestuur heeft besloten voorlopig € 650 te schenken. 
Voor controle op de projecten is € 850 uitgetrokken. 

huizenproject Father Andrew € 7.000 
sponsorproject Father Andrew 400 
kinderdagverblijf Mirisawetiya 650 
controle projecten 850 

totaal € 8.900 
 
Verder zijn er nog een aantal mondelinge verzoeken binnengekomen, 
waarvoor we in afwachting zijn van gedetailleerde aanvragen: 

26 toiletten à 240 € 6.240 
5 waterputten à 800 4.000 
5 huizen en 2 putten 11.600 

totaal € 21.840 
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Reisverslag Sri Lanka 2007 
Begin 2007 bezocht een delegatie van bestuursleden en donateurs, 
bestaande uit Helma en Leon Thijssen, Barbara en Guus Clever, en Arnold 
Groothuis en mij, Gijs van Randwijk, projecten van onze stichting en een 
project van de stichting Hellabeem. De rondreis met Sunil Bandara als 
onze vertrouwde chauffeur duurde drie weken waarbij ook uitstapjes 
werden georganiseerd en bezienswaardigheden bezocht. Na deze drie 
weken vertrokken de beide echtparen weer naar Nederland en hebben 
Arnold en ik nog drie vakantieweken in Anuradhapura doorgebracht waarin 
we toch ook bezoekjes hebben gebracht aan wat kleinere projecten van 
onze stichting en informatieve gesprekken hebben gevoerd, vooral met 
onze contactpersoon, Siri Dodantenna.  
 
14-1 Huis van Lacky 
Na een tochtje naar Hikkaduwa waar we Lacky en zijn gezin hebben 
meegenomen, laat hij ons de plek zien waar zijn huis komt tegenover 
Guesthouse Terrena Lodge in Aluthgama. Het fundament ligt er.  
 
15-1 Bejaardencentrum Bentota 
‟s Morgens bezoeken we het bejaardencentrum Sugatha‟s Home for the 
Elder. We worden ontvangen door de directeur Rajapaksa. Er zijn meer 
bejaarden dan vorig jaar. Het onderhoud ziet er goed uit en de indruk 
bestaat dat de mensen tevreden zijn. Het bestuur wil het oude huis 
ombouwen tot eetzaal en recreatieruimte. Verder wordt het noodzakelijk 
geacht dat het centrum over eigen vervoer beschikt, al is het maar een tuk² 
(drie wiel taxi). Bejaarden mankeren nog al eens wat en de dokter komt niet 
aan huis, dus moeten ze naar zijn spreekuur of naar een ziekenhuis. 
Barbara overhandigt Rajapaksa een verzameling leesbrillen. 
 

16-1 Dr. Reintjesschool voor doven 
We bezoeken deze school in Moratuwa, ten zuiden van Colombo. Een on-
srilankaans mooie school! Die wordt dan ook geleid door Tineke de Silva-
Nijkamp, een Nederlandse getrouwd met een Srilankaan. De school is 
genoemd naar de Enschedese KNO-arts Dr. Reintjes. 
We spreken met haar over de situatie in Sri Lanka, m.n. wat de Tamil 
tijgers betreft. Zij raadt ons af ons putten en WC project in Padaviya te 
bezoeken omdat dat gebied te gevaarlijk zou zijn. 
 
19-1 Gesprek met Siri en RPDF; hutje van Sekaran 
‟s Morgens komt Siri met Wimaltunga, leider van het RPDF project, naar 
het Tissawewa Resthouse in Anuradhapura waar we logeren. Helma, 
Arnold en ik overleggen met hem of het wel veilig is Padaviya te bezoeken. 
Hij verzekert ons dat er absoluut geen reden is om ons ongerust te maken. 
Wimaltunga bevestigt het. Okee, we besluiten dan toch maar de volgende 
dag het project te gaan bezoeken.  
 
‟s Middags bezoeken we de hut waar Sekaran, het manusje van alles van 
het Resthouse, met zijn ouders, broer en zusters al sinds medio 1980 
woont. Het is een bouwvallige keet met een zinken dak en zinken en lemen 
muren. De grond waarop zijn huisje staat is niet zijn eigendom, dus 
vervanging van de bestaande hut is geen optie. We voelen er wel voor hem 
te helpen, maar we besluiten eerst assistentie van Siri te vragen want 
Sekaran en zijn familie zijn Tamils dus we vermoeden dat dit problemen 
kan opleveren. Sekaran is „full happy‟ dat er eindelijk gekeken wordt naar 
een eventuele verbetering van zijn woonomstandigheden. 
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20-1 het RPDF project 
Met ons zessen plus Siri, die de rest van de rondreis met ons mee reist, 
vertrekken we in Sunils busje richting Medawachchiya waar Wimaltunga 
ons opwacht. Eerst bekijken we de in aanbouw zijnde uitbreiding van het 
dagverblijf. Janny Fioole (Stichting Sri Lanka Support) heeft hier al steun 
gegeven voor de bouw van een aula. Er ligt een verzoek aan onze stichting 
voor completering van de uitbreiding. 
Dan gaan we via een zeer slechte weg naar Padaviya. Overal politieposten 
en militairen langs de weg. We arriveren in wat ik maar de dorpskern noem 
- er staan een soort buurthuis en een school bestaande uit een lokaal - 
waar een massa inwoners zich heeft verzameld en kinderen in witte kleding 
ons toezingen en eer bewijzen door met een diepe buiging siribladeren aan 
te bieden. De dames krijgen een mandje met bloemen. Het schoollokaal 
dient nu als aula waarin we, na het aansteken van de traditionele grote 
kandelaar, worden getrakteerd op zang en dans door kinderen en natuurlijk 
veel toespraken. Hierna krijgen we een uitgebreide thee met lekkernij 
aangeboden. 
Dan beginnen we aan een tocht langs wc‟s (kakhoesies) en waterputten die 
gebouwd zijn met steun van onze stichting. 
We hebben eerder alleen gedacht dat het door die putten makkelijker zou 
zijn om aan water te komen; dat men niet meer lange afstanden hoefde af 
te leggen om water te halen. Dat die waterputten de bewoners tevens in 
staat stellen hun groententuinen uit te breiden omdat irrigatie van grotere 
stukken land nu mogelijk wordt gemaakt, is de grote verrassing. 
Tot slot van ons bezoek wordt ons een rice and curry aangeboden. We 
zeggen toe dat we i.p.v. een derde van het project te bekostigen zullen 
bezien of het mogelijk is het hele project te financieren. 
 
26-1 Doven- en Blindeninstituten Bandarawella 
We logeren in Hotel Country Comfort in Ella. Ongeveer 10 uur ‟s morgens 
arriveren we bij de Dovenschool waar we door de directeur Sirisena en de 
kinderen worden verwelkomd met…. juist ja, siribladeren. In de aula 
worden we getrakteerd op zang door blinde en dans door dove leerlingen. 
Ook een toespraak van de directeur waarin hij de hoop uitspreekt dat wij 
ook in de toekomst hulp zullen bieden. Later tijdens de rondgang door 
beide instituten en de thee blijkt dat hij voor blinde kinderen een 
beroepsopleidingsschool wil oprichten en of onze stichting daarbij wil 
helpen. 
 
27-1 Kumbukkana; huisjes Ella; aanvraag vergoeding operatiekosten 
Siri, Arnold en ik bezoeken ‟s morgens de Doven- en Blindenschool in 
Kumbukkana om te zien of er sinds ons laatste bezoek in september 2005 
vooruitgang is geboekt met de bouw van de eetzaal. De directeur is er 
helaas niet, maar we worden rondgeleid door een vrouw en een man die in 
gebrekkig Engels ons van begeleidende info voorzien. En waarachtig er is 
te zien dat het met de afwerking vordert, er is aan de vloer en de muren 
gewerkt. Er zijn twee betegelde aanrechten en wasbakken om handen te 
wassen voor en na het eten. Er zijn houten kozijnen aangebracht, maar 
nog geen glazen vensters. Een deel van de eetzaal wordt gebruikt als 
klaslokaal.  
Er staat nog een bedrag open van onze subsidie aan die school, daarmee 
zou de afbouw van de eetzaal kunnen worden bekostigd. 
 
‟s Middags gaan we met z‟n allen en Dharmapala, de manager van het 
hotel, op bezoek bij de beide huisjes, waarvan één door het huisjesproject 
van Helma en Leon is gefinancierd en het andere in 1999 door onze 
ambassadeurs. Bij het eerste worden we door het gezin en een moeder 
van de man opgewacht. Er is een lint voor de deur gespannen. Met 
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ballonnetjes en vlaggetjes die Barbara en Helma hebben meegebracht 
wordt de buitenkant wat feestelijker gemaakt. Dan wordt Helma en Leon 
verzocht het huisje officieel te openen door het lint door te knippen. Het zijn 
slechts twee kamertjes, maar de bouw ziet er heel wat degelijker uit dan 
het vorige lemen eenkamer hutje. Er moet nog het e.e.a. aan gebeuren 
voor het huis helemaal af is, maar het gezin kan er in ieder geval vast in 
wonen. Een restant van de vorige woning wordt als keuken gebruikt. We 
krijgen thee en zoetigheid aangeboden en delen kado‟s uit waarna we 
afscheid nemen. 
Het bezoek aan het andere huisje is vrij snel afgelopen. De man is ziek. De 
vrouw staat ons buiten te woord. We zeggen haar dat ze een bankrekening 
moet openen waar dan periodiek geld op kan worden gestort. Voor 
Fernando, de eigenaar van het hotel, laten we een brief achter waarin we 
schrijven dat hij het geld dat de zusters De Wit in 2003 hebben gestort voor 
reparatie aan het dak en het bouwen van een keuken, moet retourneren 
aan onze stichting. 
 
Via Siri vraagt een personeelslid van het hotel of het mogelijk is dat de 
stichting de operatiekosten van zijn dochter vergoedt. Zij heeft namelijk een 
hazelip en een gespleten gehemelte. De operatiekosten kan hij niet 
opbrengen. Siri adviseert hem een aanvraag in te dienen met foto‟s van zijn 
elfjarige dochter. 
 
28-1 bezoek Tsunamislachtoffer 
In Hambantota aan de Zuidkust bezoeken we een slachtoffer die we via het 
Tsunami Facility for Dutch Private Initiatives (DTF) hebben gesteund. Zij 
woont in een door Care International gebouwde nieuwbouwwijk. 
Hambantota is namelijk verschrikkelijk getroffen door de Tsunami. Het geld 
dat we gestuurd hadden was bestemd voor de aanschaf van meubilair. Als 
we haar vragen wat ze ervan gekocht heeft, wijst ze op een kleuren TV, 
een ventilator en een broodrooster. Ik zeg dat we daar geen geld voor 
hadden gegeven. Siri berispt haar op hoge toon (ze verstaat geen Engels) 
en zegt zich als Srilankaan tegenover ons te schamen voor haar misbruik 
van ons goede vertrouwen.  
Onderweg naar onze volgende bestemming komen we langs de haven van 
Hambantota die na de Tsunami wordt hersteld. Op het strand zien we 
enkele vissersboten met NDB erop geschilderd. Onze stichting heeft 
destijds € 5.000 aan de National Development Bank (waar wij een rekening 
hebben) overgemaakt voor een project van die bank boten te kopen voor 
vissers die door de Tsunami alles waren kwijtgeraakt. Ook later in Tangalle 
en verder langs de kust zien wij boten met het NDB logo erop. 
 
29-1 D en B scholen in Tangalle 
Ik heb last van een pijnlijke rug en nek, waarschijlijk door tocht en veel in 
de auto zitten en blijf daarom in het hotel Kadolana. Het gezelschap 
vertrekt zonder mij naar Tangalle. 
Arnold: We worden bij de blindenschool op de gebruikelijke manier 
verwelkomd. Hierna zullen we een bezoek brengen aan de dovenschool, 
maar Sunil is verdwenen. Dus eerst een rondleiding over het terrein van de 
blindenschool. Het door ons gebouwde internaat ziet er goed uit. Boven is 
een stuk ingericht, waar muziek zal worden gedoceerd. We betrappen een 
groepje danseresjes, die zich aan het aankleden zijn voor een optreden 
later. De gebouwen op het grote terrein voor de doven zien er goed uit, 
behalve waar beroepsopleiding wordt gegeven. De timmerwerkplaats en 
garage zijn dringend aan renovatie toe. 
Terug bij de blindenschool worden we weer op zang en dans getrakteerd. 
Gelukkig niet al te veel en te lange toespraken. Helma houdt voor ons een 
speech. 
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We krijgen in Palm Paradise Cabanas door het bestuur een voortreffelijke 
lunch aangeboden, waarbij Gijs ook weer aanwezig is. 
 
30-1 Hellabeem 
We logeren in het Club Lanka Hotel in Ahangama. Van daaruit bezoeken 
we het instituut voor lichamelijk gehandicapten dat wordt gerund door de 
stichting Hellabeem, een Nederlands/Srilankaanse organisatie. Het is 
prachtig gelegen tegen een heuvel in een bosrijke omgeving. Het is de 
bedoeling dat er een internaat komt voor uitsluitend jongens; meisjes zullen 
tot het onderwijs worden toegelaten, maar moeten extramuraal verblijven. 
„Ik wil geen gedonder,„ zegt Helène Heijer de directrice. 
De gebouwen zien er mooi uit, er is van alles, bedden, rollators, 
(electrische) rolstoelen, PC‟ s, schoolborden enz, allemaal gesponsord of 
gedoneerd via netwerken waar zij intensief mee bezig is. Maar leerlingen 
ontbreken. Helène wil eerst de huisvesting helemaal voor elkaar hebben 
voordat leerlingen worden toegelaten. Ze zegt weinig medewerking van de 
Srilankaanse overheid te krijgen. Ook hebben zij en haar partner Jan nog 
geen permanente verblijfsvergunning, alleen voor 6 maanden.  
De volgende dag hebben we een gesprek met Lahir bij hem thuis in Galle. 
Hij zit ook in het bestuur. Wanneer wij hem vertellen van de problemen die 
Helène ondervindt, legt hij uit dat de Srilankaanse overheid buitenlandse 
NGO‟s van alle kanten checkt en recheckt i.v.m. eventueel doorsluizen van 
gelden naar Tamil tijgers en i.v.m. pedo‟s die soortgelijke instellingen als 
dekmantel voor hun praktijken gebruiken. Ook heeft verspilling van 
Tsunamifondsen de overheid extra alert gemaakt om buitenlandse hulp 
grondig te controleren. 
 
31-1 bezoek aan andere Tsunamislachtoffers 
Na een bezichtiging van Galle gaan we op de terugweg naar Ahangama 
nog langs vier slachtoffers van het DTF-project die van ons financiële 
ondersteuning hebben gehad. We bezoeken hen in hun huizen. Allen 
hebben een naaimachine gekocht. Van minstens twee hebben we de 
indruk dat aan de aanvraag een luchtje zit, maar met naaimachines kan de 
kost worden verdiend door verstelwerk, verkoop van allerlei prullaria etc. 
Ook deze mensen wonen in nieuwe huizen in nieuwe wijken na de 
Tsunami gebouwd. 
 
2-2 vertrek van Helma, Leon, Barbara en Guus 
We brengen beide echtparen naar Hotel Goldi Sands in Negombo vanwaar 
zij de volgende dag naar het vliegveld zullen gaan om de terugreis te 
aanvaarden. Een emotioneel afscheid want we hebben in die drie weken 
veel interessants, exotisch en moois beleefd. Voor Barbara en Guus was 
het de eerste keer dat zij in de tropen waren. Vooral de persoonlijke 
kontakten met onze vrienden, leerlingen en bejaarden hebben diepe indruk 
op hen gemaakt. Ook de viering van hun 40-jarig huwelijk op 21 januari in 
Mihintale en Anuradhapura. 
Arnold en ik reizen met Sunil door naar Anuradhapura. 
 
8-2 Dhineshika 
Arnold en ik zijn uitgenodigd voor een lunch bij de grootmoeder, de moeder 
en een tante van Dhineshika die op een erf bij elkaar wonen in een 
kampong bij Anuradhapura. Het meisje kan zich met een kruk goed 
voortbewegen. Er zal nog een operatie, maar misschien wel een tweede, 
nodig zijn om haar been zo te krijgen dat zij zonder kruk kan lopen. 
Zij zou vorig jaar geopereerd worden, maar door een infectie aan de voet 
van dat been (valpartij) moest die worden uitgesteld. Daarna werd ze „big 
girl‟ (eerste menstruatie) en dan schijnt er een periode in acht te moeten 
worden genomen waarin geen operatie mag plaatsvinden. Van de RS 
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75.000/-- die we voor de operatie hebben overgemaakt, is RS 7.000/-- 
gebruikt om de infectie te behandelen. Het wachten is op een oproep van 
het ziekenhuis in Colombo voor de volgende operatie. We zeggen toe dat 
als er meer geld nodig is we een aangekleed verzoek tegemoet zien. Siri 
die ook hier een oogje in het zeil houdt, hebben we op de hoogte gesteld. 
 
9-2 Wannihelambewa school 
‟s Morgens gaan we met Siri en de assistent manager van het Resthouse 
naar de school waar Arnold en ik op 8 oktober 2005 de bibliotheek, 
waarvan de bouw door onze stichting is gefinancierd, officieel hebben 
geopend. Als de nieuwe principal van de school de deur van de bibliotheek 
opent, schrikken we. De ruimte wordt als een berghok gebruikt, er liggen 
grote kookpotten en allerlei troep. De vloer is nog steeds niet af en aan een 
raam ontbreken nog steeds de ruiten. We uiten ons misnoegen hierover en 
Siri deelt dat uitgemeten aan de principal mee. Ook de ass. manager en 
onze chauffeur Sarath hebben kritiek. De principal verweert zich door mee 
te delen dat de vorige principal nog steeds geen overdrachtsakte heeft 
getekend. Maar dan kan je toch die troep die er nu ligt op een ander plek 
opbergen en de bibliotheek gewoon laten gebruiken door de leerlingen? 
Wanneer we vertrekken zeg ik dat we, als we volgend jaar de school weer 
bezoeken, verwachten dat de bibliotheek op orde is gebracht. 
 
13-2 dak huis Keppetipola; afbouw Loku’s huis 
‟s Avonds zijn we uitgenodigd voor een etentje bij de familie Keppetipola. 
Tijdens een thee party op 21 januari met Helma, Leon, Barbara en Guus 
hebben we geconstateerd dat het zinken dak van het huis van de familie K 
in slechte toestand verkeert en nodig moet worden vervangen. Als het 
regent lekt het overal. Het bescheiden pensioen van de heer K heeft geen 
ruimte om het dak te vernieuwen. Met Helma afgesproken dat we zullen 
proberen dit voor rekening van het huizenproject te nemen. We vragen 
hem ons een begroting voor plaatsing van een nieuw dak toe te sturen. 
Ook voor afbouw van Loku‟s huis in Medawachchiya dat momenteel uit een 
keuken en een kamer bestaat waar hij met vrouw en 2 kinderen moet 
wonen is geld nodig. Hij heeft een lening lopen bij de bank van RS 15.000/-
- tegen een veel te hoge rente. We zeggen toe hem RS 50.000/-- (€ 360,--) 
over te maken waarvan hij meteen de lening bij de bank moet aflossen en 
van de rest materiaal kopen waarmee hij verder kan met de bouw. Het 
scheelt dat hijzelf met hulp van zwager en vrienden bouwt - timmert en 
metselt - dus geen arbeidskosten hoeft te betalen. 
 
14-2 Senanayake Primary School 
‟s Morgens worden wij en Siri door de auto van de burgemeester van 
Anuradhapura afgehaald en naar het gemeentehuis gereden waar hij ons 
ontvangt voor een gesprek met een kop thee. Hij is arts en het ambt van 
burgemeester is een part time job. Het verdient ook niet echt lekker: RS 
8.000/-- (€55,--) per maand. Gelukkig kan hij beide banen combineren. Na 
wat heen en weer gepraat nodigt hij ons uit ‟s avonds met hem, de 
gemeentesecretaris, een paar wethouders en Siri te dineren. Dan gaat hij 
met ons mee naar de school waaraan onze stichting vier computers heeft 
geschonken. De burgemeester, Dr. Caldera, is namelijk bestuurslid van die 
school. We bekijken het lokaal waar computeronderwijs wordt gegeven. 
Ziet er prima uit.  
Het diner in hotel Milano is reuze gezellig, mede door de kwistige 
besproeiing met arrack. Zo gezellig dat een aanwezige advocaat, 
gemeenteraadslid, iedereen uitnodigt voor een musical dinner de 17e ook in 
Milano. En ook dat etentje met een combo dat Srilankaanse en Westerse 
pop speelde, was geslaagd te noemen. 
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15-2 2e bezoek aan hut Sekaran 
‟s Morgens gaan we met Siri naar de hut van Sekaran kijken. Siri is ook van 
mening dat dit een onbewoonbaar onderkomen is. Hij zal hem bijstaan bij 
onderhandelingen over de aankoop van een huis ter waarde van RS 
600.000/ -- (€ 4.300,--) dat Sekaran op het oog heeft en dat in een buurtje 
staat niet ver van waar hij werkt. 
 
19-2 bezoek aan een Thero 
Via een vriend van ons die ook bevriend is met de Thero (hoge priester) 
van een kleine monnikengemeenschap verbonden aan de Mirisawetiya 
Tempel, schuin tegenover het Resthouse, worden we uitgenodigd voor een 
gesprek. De Thero blijkt een zeer sociaal en aimabel mens te zijn. Hij is 
nog jong en heeft oog voor de noden van arme mensen. Hij leidt een 
organisatie, de Mirisawateya Community & Children Development 
Foundation. Deze organisatie koopt met geld dat door beter gesitueerden 
wordt gedoneerd allerlei goederen variërend van schoolboeken, kleding, 
voedsel tot landbouw-gereedschap en verdeelt die onder de armen. De 
Thero is ook geïnteresseerd wat wij doen, dus we vertellen in het kort de 
geschiedenis van onze stichting. Bij het afscheid bedankt hij ons uitvoerig 
voor wat onze stichting voor zijn land doet en zegent hij ons. 
 
20-2 bezoek aan groententeelster en aan school in Galkulama; bezoek 
van Father Andrew 
‟s Morgens vertrekken we met Senpathi (rechterhand van Janny Fioole) 
naar de tuin van een vrouw die groenten verbouwt. Destijds is voor 
rekening van de stichting een muur om haar put gebouwd, elektriciteit 
aangelegd en een electrische pomp aangeschaft zodat zij haar tuin 
makkelijker kan irrigeren. Ze is niet thuis, maar haar dochters ontvangen 
ons vriendelijk. Het ziet er goed uit, ze heeft genoeg verdiend om zelfs een 
TV aan te schaffen. 
In de kampong Galkulama in de rimboe staat een school die 46 leerlingen 
telt met vier leraressen en een directrice. Janny Fioole heeft er voor 
gezorgd dat de put op het schoolterrein die door troep en vuil onbruikbaar 
was geworden, weer schoon is gemaakt en uitgediept, zodat er weer water 
in staat. Ook de gemeenschap maakt gebruik van dit water. 
Op het terrein staat ook een zeer vervallen huis dat vroeger, toen de school 
betere tijden kende, als onderkomen voor leerkrachten diende. De huidige 
directrice wil het opknappen om er zelf in te gaan wonen, zodat ze meer tijd 
kan besteden aan de gang van zaken op de school en de gemeenschap. 
Nu verliest ze veel tijd aan de dagelijkse reis van huis naar school vv. Het 
huis moet dan wel eerst worden opgeknapt. 
 
‟s Middags krijgen we bezoek van father Andrew van de St. Joseph 
cathedral in Anuradhapura. Hij had gehoord dat er twee heren waren die 
wel eens wat deden namens een stichting en zodoende dacht hij eens 
langs te komen. Zijn parochie doet ook iets voor de armen bijv. maandelijks 
RS 500/-- per kind t.b.v. onderwijs of het financieren van het opknappen of 
bouwen van huizen voor de minst bedeelden. 
 
23-2 bezoek aan Indika 
De dag voor onze terugvlucht rijden we met Sunil waar we onze laatste 
avond bij hem thuis zullen doorbrengen langs Kegalle. Indika, gewezen 
kelner van het Tissawewa Resthouse Anuradhapura, woont daar met zijn 
moeder en 2 dochtertjes, zijn vrouw werkt in Oman. Hij heeft aan huis een 
kleine toko waar hij etenswaar, sigaretten, softdrinks en ijs verkoopt. 
Daartoe hebben wij hem geld gegeven zodat hij een koelkast kon kopen. 
En inderdaad het ding staat er. Hijzelf werkt nu in een hotel in Kegalle. Er 
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komt daar nu genoeg geld in het laadje, dus de periodieke steun aan zijn 
gezin kan worden stop gezet. 
 
Ten slotte  
Terugkijkend op deze reis met betrekking tot onze projecten kunnen we 
constateren dat de gelden ervoor goed zijn besteed. Uitzondering zijn de 
bibliotheek van de Wannihelambewa school in Anuradhapura en de hulp 
aan enkele Tsunamislachtoffers. Wat deze laatsten betreft, werd ons 
destijds door de organisatie van het DTF-project verzekerd dat de 
gevraagde hulp terecht was en dat er goede controle op werd gehouden. 
Omdat dit project mede door de Nederlandse Ambassade werd gestart, 
hebben Arnold en ik vertrouwd dat het dus okee was. Gelukkig zijn er geen 
grote bedragen mee gemoeid. 
Arnold en ik denken met veel genoegen terug aan deze reis/vakantie. Ook 
Helma, Leon, Barbara en Guus bewaren goede herinneringen aan dit 
bezoek dat soms behoorlijk veel inspanning vereiste. 
 
Markelo, maart 2007 
Gijs van Randwijk 
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Geschiedenis 
 
Sinds de oprichting in december 1993 zijn o.a. de volgende projecten 
gerealiseerd: 
 
 Rajarata Participatory Development 

Foundation in Medawachchiya 
2007  Aanschaf twee bromfietsen t.b.v. de 

vrouwelijke veldwerkers in Padaviya 
2007  Bouw uitbreiding kinderdagverblijf 

medefinanciering Wilde Ganzen en 
Stichting Inzet der Lage Landen 

2006 - 2007  Bouw toiletten en slaan waterputten in de 
arme buitengebieden van Medawachchiya en 
Padaviya; met bijdrage van Stichting Liberty 

  
 DS Senenayake Primary School in 

Anuradhapura 
2006  Vier pc‟s voor primair onderwijs 

  
 Counsil for the Blind in Colombo 

2005  Aanschaf braille papier in Mumbai (India) 
  
 Vaalvosai dovenschool in Batticaloa 

2005 - 2006  bouw internaatsgebouw; 
medefinanciering door NCDO 

  
 A/Siri Sangabo Primary School, 

Wannihelambewa in het Anuradhapura district 
2004 - 2005  Bouw bibliotheek, 

medefinanciering door Wilde Ganzen. 
  
 Sugatha Home for the Aged in Bentota 

2004 -2005  bouw bejaardentehuis; 
met bijdragen van de familie Gilsing en 
Stichting Liberty 

  
 Good Shepherd Tamil meisjesschool in 

Colombo 
2004  bijdrage aankoop land t.b.v. uitbreiding 

schoolgebouw 
  
 Deaf and Blind School in Bandarawela 

2003  watervoorziening en bouw toiletten bij 
internaat 

  schoolbibliotheek 
  koeienstal 
  bestrating 
  meubilair eetzaal 
  meubilair school 

  
 Zahira College in Anuradhapura 

2003  bouw waterkering 
  
 Deaf and Blind School in Tangalle 

2003 - 2004  bouw jongensinternaat, 
medefinanciering door Wilde Ganzen/ICCO.  
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2002  schrijfcomputer met printer 
  fax 

  

 Kumbukkana Deaf and Blind School; 
Monaragala district 

2004 - 2006  bouw eetzaal; 
medefinanciering door Wilde Ganzen. 

2002  meubilair voor nieuw schoolgebouw 
  
 Anuradhapura Deaf and Blind School: 
2001 - 2002  uitzending mevrouw Erna Snoeren en 

aanschaf materiaal voor kinderen 
2001  renovatie van de timmerwerkplaats en bouw 

kamers voor pelgrims, 
medefinanciering door Wilde Ganzen 

  bestrating op het schoolterrein en afvoer van 
het regenwater ten behoeve van een betere 
bereikbaarheid van de diverse gebouwen in 
de regentijd; medefinanciering door Wilde 
Ganzen 

  kopieermachine 
2000 - 2002  bijdrage in de salariskosten voor een 

administrateur, een (nacht)waker en van het 
schoolhoofd 

1998 -2002  bijdrage in de salariskosten van het zes 
personen tellende internaatspersoneel 

1998 - 2001  nieuwbouw van het meisjesinternaat; 
medefinanciering door NCDO 

1997  elektrische bedrading van alle school- en 
internaatsgebouwen vernieuwd 

1997  bibliotheek ingericht in één van de lokalen van 
het AC 

1994  er zijn zes regletten (hulpmiddel bij 
brailleschrijven) aangeschaft en nieuwe tafels, 
stoeltjes en bedden 

1994 –1997  bouw van een audiologisch centrum (AC 
bestaande uit 6 lokalen), waar in één van de 
lokalen apparatuur staat voor klassikale 
spraaklessen (zogenaamd klasse systeem) 

 

Daarnaast steunt de stichting individuele minder draagkrachtige personen: 
 
 gezinnen met schoolgaande kinderen 
 financiële bijdrage voor operatie kreupel meisje Dhineshika 
 financiële bijdrage voor een moeder met vijf kinderen voor: 

- uitdiepen waterput en bouw muur rondom put 
- aanschaf elektrische waterpomp t.b.v. verbouw groenten 
- aanleg elektriciteit 

 bouw van (eenvoudige) huizen voor minder draagkrachtigen 
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