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Voorwoord 
Op 13 december 2008 heeft er in het bestuur van de Stichting Theo de Wit een 
verandering van functies plaatsgevonden. 
Gijs van Randwijk, voorzitter sinds de oprichting van de stichting 15 jaar geleden, 
heeft de voorzittershamer overgedragen aan mij, Helma Thijssen - Arts, bestuurslid 
sinds december 2005. 
Gijs heeft de functie van secretaris op zich genomen. Een functie die hij overigens 
officieus al jaren vervulde. 
 
Ik kwam in aanraking met de stichting via Gerda, een zus van Theo de Wit. Van 
haar kreeg ik veel verhalen te horen en foto’s te zien over het prachtige werk dat 
de stichting verricht in Sri Lanka voor de kansarmen, met name voor de kinderen 
en de gehandicapten. Ook ik wilde graag wat doen om de stichting aan meer 
financiën te helpen. Dit resulteerde in een modeshow op 1 maart 2002 in 
Doetinchem. Een modeshow die geheel in het teken stond van Sri Lanka. Ik denk 
nog steeds met warmte terug aan al die mensen, jong en oud die zich toen 
belangeloos hebben ingezet om die avond tot een succes te maken. 
 
Na deze avond wilde ik meer en dat resulteerde o.a. in 2005 in een onvergetelijke 
reis samen met mijn man naar Sri Lanka met Gijs van Randwijk en Arnold 
Groothuis. 
Zij hebben ons veel van het land en zijn bewoners laten zien. 
Daarna was ik “verkocht”, aan Sri Lanka en aan de stichting. 
Een bestuursfunctie volgde in december 2005. 
Vanaf de eerste bestuursvergadering voelde ik me als een vis in het water en was 
verrast over zoveel belangeloze inzet van de leden en de ambassadeurs. 
Vooral de nimmer aflatende zorg en toewijding voor Sri Lanka van Gijs en Arnold 
en de grote hoeveelheid werk dat door hen werd (en wordt) verricht maakte me blij 
deel uit te mogen maken van dit bestuur. 
 
In januari 2007 volgde de tweede reis met mijn man en twee vrienden naar Sri 
Lanka. Ook de voorzitter en de penningmeester waren er weer bij. 
Een prachtige reis, vooral die geweldige, maar uitputtende reis naar het 
Noordoosten (Padaviya) waar de stichting een behoorlijk bedrag doneerde voor 
waterputten en toiletten. 
De ontvangst van de mensen en de kinderen in dit desolate stuk land was 
hartverwarmend. Maar bovenal heeft ons verrast dat er buiten het schone 
drinkwater op loopafstand, de mensen grote delen land hebben geïrrigeerd. 
Resultaat: prachtig fruit en vele groenten. 
 
In februari 2009 volgde mijn derde reis. Nu als nieuwbakken voorzitter. 
Padaviya kon niet worden bezocht vanwege de aanhoudende gevechten tussen 
het regeringsleger en de Tamil Tijgers. Er heerste in het land een gespannenheid. 
Overal militairen, maar die voor ons altijd een glimlach over hadden. Zeer weinig 
toeristen te zien. 
Een enorme inflatie die het leven voor de mensen nog moeilijker maakt. 
Nu (eind mei 2009) weten we dat de oorlog afgelopen is en er eindelijk een begin 
kan worden gemaakt met het ontsluiten van het Tamilgebied en hopen we dat er 
eindelijk een begin van vrede in zicht komt. 

 
Misschien kunnen wij in de nabije toekomst onze vleugels ook in dat gebied 
uitslaan en zo het leven voor deze mensen en vooral voor de kinderen, 
menswaardig maken. 
 
Maar dit kan natuurlijk niet zonder geldelijke steun van donateurs en fondsen. 
Ik hoop dat u - net als ik - Sri Lanka een heel warm hart blijft toedragen. 
 
Kilder, mei 2009 
Helma Thijssen - Arts, voorzitter 
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Stichting Theo de Wit 
 
Het bestuur van de stichting heeft tot medio december 2008 bestaan uit: 
Gijs van Randwijk, voorzitter, Helma Thijssen-Arts, vice-voorzitter, 
Joke ter Halle, secretaris, Arnold Groothuis, penningmeester, en Mieke Vink, 
Hanneke de Wit en Rob Leijten algemene bestuursleden. Het bestuur heeft in 
2008 vier maal vergaderd. 
 
In een bijzondere vergadering op 13 december is het 15-jarig bestaan van de 
stichting op sobere wijze gevierd en hebben enkele mutaties in het bestuur plaats 
gevonden. Gijs van Randwijk heeft de voorzittershamer doorgegeven aan Helma 
Thijssen en officieel de functie van secretaris aanvaard. Al sinds de oprichting 
heeft hij voor een deel deze functie gehad en alle schriftelijke correspondentie met 
Sri Lanka gedaan. 
Zowel Mieke Vink (bestuurslid vanaf de oprichting) als Hanneke de Wit hebben op 
eigen verzoek het bestuur verlaten om zich op andere terreinen nuttig te kunnen 
maken. 
 
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 en wonen 
regelmatig de vergaderingen bij, waar zij een adviserende taak hebben. 
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. 
 
Al enkele jaren werkt de stichting samen met Janny Fioole uit Middelburg. Zij is 
veldwerker van de stichting Sri Lanka Support (SLS) in de regio Anuradhapura en 
gaat twee maal per jaar voor drie maanden naar Sri Lanka waar zij zelf voor de 
uitvoering van de projecten zorgt (www.srilankasupport.nl). 
Afgelopen winter hebben we haar in contact kunnen brengen met de Stichting 
Opbouw Sri Lanka (www.opbouwsrilanka.nl). Deze stichting sponsort nu enkele 
projecten van SLS. 

 
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 meer dan 40 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 vanuit de gehele 
Belastingdienst bij aan de fondsen van de bij deze stichting aangesloten 
organisaties. 
De kerstactie 2007 onder het Apeldoornse personeel van de Belastingdienst heeft 
voor onze stichting € 3200 opgebracht. 
 
De stichting in het jaar 2008 
 
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: 
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• Een Anbi kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor 
schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. 

• Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting 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 de 
voorgaande jaren, afgegeven door de Jong & Laan accountants belasting-
adviseurs, door bemiddeling van H.G.J. Zwiers RA te Markelo. 

 
Fondsen 
• De Stichting Inzet der Lage Landen te Apeldoorn heeft de sponsoring van 

kansarme schoolgaande kinderen via Father Andrew in Anuradhapura voor 
tien jaar gefinancierd. 

 
CBF 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de resultaten uit ons jaarverslag 2007 
opgenomen in hun Verslag Fondsenwerving 2007. 
 
Wereldwinkel Bergh 
Van de Wereldwinkel Bergh kregen we opnieuw een brief dat ze 2007 financieel 
positief hebben afgesloten en ons hierin willen laten delen: “aangezien wij grote 
waardering hebben voor het werk dat uw stichting verricht”. 
 
Nieuwsbrieven 
Het printen van de nieuwsbrieven is kostenloos verzorgd door vof John + Partner 
in Duiven. 
 
NDB Bank in Colombo 
Vorig jaar hebben we een nieuwe rekening geopend bij de National Development 
Bank in Colombo. Op deze rekening krijgen we een hogere rente dan in Nederland 
mogelijk is. 
 
Evenementen en presentatie 
 
Festival Mondial Apeldoorn 
Het Festival Mondial werd op 13 september voor de tweede keer in het bomenrijke 
Oranjepark in Apeldoorn rond de muziektent gehouden. Langs de paden in het 
park stonden de infokramen opgesteld. Onze kraam trok veel publiek en we 
konden met de verkoop van Srilankaanse hebbedingetjes nog wat geld voor de 
projecten binnenhalen. Het belangrijkste was echter dat aan belangstellenden 
folders werden uitgereikt waarin doelstelling en bereikte resultaten zijn vermeld. 
Het festival stond in het teken van de acht milleniumdoelen. 
De stichting Mudanthe (www.mudanthe.nl) uit Apeldoorn en de multiculturele 
stichting WHAA (www.whaa.nl) uit Nijmegen hebben gezamenlijk het festival voor 
en met het bestuur van Mondial Apeldoorn georganiseerd. Het jubilerende COS 
Gelderland heeft de activiteiten gesteund. 
 
Media 
Meerdere huis-aan-huis bladen en de regionale krant in Twente hebben in 2008 
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. 
 
Markelo, mei 2009 
Gijs van Randwijk, secretaris 
 

 

 

http://www.mudanthe.nl/�
http://www.whaa.nl/�
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De projecten 
Januari 2008 bezochten Gijs van Randwijk, voorzitter, en Arnold Groothuis, 
penningmeester, enkele van de lopende projecten van onze stichting. Dit keer 
geen rondreis door Sri Lanka maar een verblijf van bijna vier weken in 
Anuradhapura. 
De toestand in het land was zeer gespannen sinds de regering heeft besloten tot 
oorlog tegen de LTTE ofwel de “Tamil Tijgers”. Naast gevechten met het 
regeringsleger plegen de Tijgers telkens op verschillende plaatsen aanslagen met 
bommen of via zelfmoordacties. Ook tijdens ons verblijf rond de 60e 
onafhankelijkheidsdag op 4 februari zijn verschillende aanslagen gepleegd en niet 
alleen in Colombo maar ook dichter bij Anuradhapura. 
In oktober was er een bomaanslag in Anuradhapura waarbij 28 mensen 
omkwamen. 
Het leven voor de Srilankaan is de laatste jaren harder geworden. Naast de 
onzekerheid en vrees voor aanslagen wordt hij ook nog eens geconfronteerd met 
een torenhoge inflatie. Toeristen blijven weg waardoor het land deviezen misloopt. 
Veel hotels zijn gesloten, wat betekent: geen inkomen voor het personeel. De 
situatie is verre van rooskleurig. 
Tijdens ons verblijf in hotel Tissawewa Grand in Anuradhapura waren we vaak de 
enige gasten. 
 
Kinderdagverblijf in Medawachchiya 
In het najaar van 2006 verzocht de Rajarata Participatory Development 
Foundation (RPDF) in Medawachchiya om een uitbreiding van het kinderdagverblijf 
“Little Angels” (gebouwd in 2004) te helpen realiseren. In twee jaar tijd is het aantal 
kinderen van 20 eind 2006 op 44 gekomen. Uitbreiding is dus zeer noodzakelijk. 
De Stichting Sri Lanka Support uit Middelburg heeft er 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. 
Ook hebben we enkele speeltoestellen op het schoolterrein gesponsord. 
Het gebouw is op 31 januari 2008 feestelijk geopend door Gijs van Randwijk, 
Arnold Groothuis en onze honorair inspecteur Siri Dodantenna. 
 
Theppankulama school in Saliyapura 
Tijdens ons verblijf in Anuradhapura in januari 2008 zijn we met Janny Fioole (Sri 
Lanka Support (SLS)) een dag op “safari” geweest naar een paar basisscholen in 
het buitengebied van Anuradhapura. Op de Theppankulama school troffen we 
leerlingen aan die de lessen moesten volgen op kleuterschool meubilair. Onze 
stichting heeft via Janny Fioole 30 setjes meubilair geschonken voor de hogere 
schoolklassen. In mei is het meubilair afgeleverd, dat is vervaardigd door een 
plaatselijk bedrijf. 
SLS heeft hier een bibliotheek gebouwd. 
 
Beroepsopleiding doven in Bandarawela 
Medio 2008 heeft de Disabled Persons’ Development Foundation een opleiding 
gestart in Bandarawela voor doven boven de 18 jaar. De opleiding bestaat uit een 
cursus kleding naaien en duurt negen maanden. Na de opleiding zijn de cursisten 
in staat in hun eigen onderhoud te voorzien. De stichting heeft een bijdrage 
geleverd voor het opzetten van het trainingsprogramma. 
 
Kinderdagverblijf Anuradhapura 
Het Boeddhistisch klooster (Mirisawetiya) in Anuradhapura heeft een 
kinderdagverblijf opgericht. Het gebouw is gedoneerd door een Japanse 
Boeddhistische gemeenschap samen met de Rotary Colombo. Onze stichting 
heeft een bijdrage gegeven om een hek en poort aan de straatzijde van het 
schoolterrein te kunnen realiseren. 
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Waterputten en wc’s in het district Anuradhapura 
Rajarata Paticipatory Development Foundation 
De RPDF heeft in augustus 2005 de stichting verzocht te participeren in de bouw 
van toiletten en het slaan van waterputten in het arme buitengebied Padaviya in 
het district Anuradhapura. 
Waterputten zijn onontbeerlijk omdat men soms kilometers moet lopen om water te 
halen voor consumptief gebruik. Ook toiletten zijn een van de eerste 
levensbehoeften. 
Met dit project worden ook kinderen geholpen zodat ze in een betere hygiënische 
omgeving opgroeien. 
Er zijn tot nu toe 77 wc’s gebouwd en 34 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 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. 
Vanwege de oorlogstoestand in het noordoosten was het helaas niet mogelijk dit 
project te bezoeken. De wegen waren na de aanslagen rond 4 februari 2008 vanaf 
Medawachchiya naar het westen, noorden en noordoosten afgesloten. 
 
Siwmaga Community Organization 
Dit nieuwe project in Horowpothana is eind 2008 goedgekeurd en er komen drie 
waterputten en 26 toiletten. De bewoners van deze nederzetting zijn vluchtelingen 
uit het oosten en het dorpje ziet er zeer armoedig uit. De bewoners hebben grond 
gekregen van de regering. Door andere organisaties zijn enkele huisjes gebouwd. 
 
Arunodaya Rural Development Federation 
Ook dit nieuwe project is eind 2008 goedgekeurd. Deze organisatie beheert in 
Medirigiriya meerdere nederzettingen. Ook hier “wonen” vele vluchtelingen, al 
jaren lang, met bijna niets…. 
Hier zijn vier waterputten en 15 wc’s gepland. Er is geen elektriciteit en voor een 
hele gemeenschap één enkele put. De huisjes zijn van leem en er heerst triestheid 
alom. De mensen zijn door de jarenlange toestand enorm apathisch. 
Hier zou een grote instelling met veel geld enorm goed werk kunnen doen. 
 
Huizen project 
De fondsenwerving voor het huizenproject door Helma en Leon Thijssen sinds hun 
eerste bezoek aan Sri Lanka in 2005 is een succes. 
Er wordt een huis gebouwd in Aluthgama; twee huizen in Ella worden afgebouwd; 
in Anuradhapura, Mihintale, Medawachchiya en Matara worden vijf huizen 
afgebouwd. 
 
De ouders van Sekeran en hun andere kinderen werden 25 jaar geleden door 
onlusten uit hun huis in Anuradhapura verdreven. Sindsdien woonde deze Tamil 
familie in een zinken hut. Nu heeft Sekeran de beschikking over een keurige 
driekamerwoning midden in een woonwijk. De koop is mede tot stand gekomen 
door bemiddeling van Siri Dodantenna, onze contactman in Sri Lanka. 
De familie bestaat uit Sekeran, zijn vrouw en twee kinderen. Verder zijn ouders en 
twee zusters. Ongeveer acht jaar geleden is Sekeran getrouwd en sindsdien 
woonde zijn vrouw met de beide kinderen nog bij haar ouders in Vavuniya. Zelden 
hebben we een familie zo dankbaar gezien! 
 
Het huizenproject in het buitengebied van Anuradhapura van father Andrew, 
priester van de St. Joseph Cathedral, is in 2008 van start gegaan. De stichting 
participeert in de bouw of verbouw van tien huizen. Elke rupee wordt door de 
priester verantwoord. Elke 14 dagen wordt een vergadering belegd met de 
bewoners en worden de werkzaamheden besproken. De mensen moeten zelf mee 
helpen en ze zijn enorm enthousiast. 
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Deze pater heeft hier weer wat blijheid gebracht en een toekomst gegeven aan 
deze gezinnen met hun jonge kinderen. 
Hopelijk treffen we in de komende jaren nog meer van zulke voortrekkers aan. Dat 
heeft Sri Lanka nodig. 
 
Familie bomaanslag in Anuradhapura. 
Via Janny Fioole (Sri Lanka Support) was het verzoek binnengekomen om een 
weduwe en haar kinderen te helpen met het afbouwen van haar huis. Haar man is 
omgekomen bij de bomaanslag in Anuradhapura in oktober 2008. Het huis was 
bijna klaar. De moeder is heel dankbaar voor de hulp. Want geen man, dan is er 
ook geen geld……. 
Sri Lanka Support sponsort haar drie schoolgaande kinderen. 
 
Individuele steun 
Meerdere kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen worden financieel 
gesteund. 
De Stichting Inzet der Lage Landen in Apeldoorn heeft tien schoolgaande kinderen 
voor een periode van tien jaar gesponsord. De kinderen stonden op een wachtlijst 
van father Andrew. Bij het bezoek van Helma Thijssen in februari 2009 werden alle 
kinderen aan haar voorgesteld. Father Andrew houdt alles minutieus bij in een 
boek en gaf uitleg waarom juist voor deze kinderen is gekozen. De ouders en 
kinderen zijn zeer dankbaar. 
 
Dineshika is het kreupele meisje dat we al jaren ondersteunen met medische hulp. 
Ze is inmiddels 14 jaar en kan niet verder aan haar been worden geopereerd. 
Dineshika is een zeer intelligent meisje en kan goed leren. Janny Fioole heeft haar 
in het najaar van 2008 bezocht samen met een medische studente. Op voorstel 
van de studente is voor haar nu een kamertje aan het huis van haar ouders 
gebouwd zodat ze rustig kan studeren. Ook is er een westers toilet voor haar 
gebouwd. Tot nu toe moest ze gebruik maken van de hurk-wc van het gezin en dat 
met haar kreupele been. 
 
Markelo, juni 2009. 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 

 
 
 

Kascontrole 
Op 28 juni 2009 hebben ondergetekenden Gerda de Wit 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 2008 tot en met 31 december 
2008. 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 2008 bedroeg € 32.796,76. 
 
Voorgesteld wordt de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor 
het door hen gevoerde beheer. 
 
Markelo, 28 juni 2009 
de kascommissie 
Gerda de Wit en Rob Leijten 
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Financieel verslag 2008 
 
Baten: 
De donaties zijn in 2008 ten opzichte van de voorgaande jaren niet op hetzelfde 
niveau gebleven. Wel zijn er weer een aantal grote en bijzondere giften 
binnengekomen. Bij een bedrijf in Apeldoorn hebben medewerkers hun 
kerstpakket (gedeeltelijk) omgezet in een gift voor onze projecten. 
Een jubilaris heeft zijn cadeaus voor zijn 25-jarig ambtsjubileum aan de stichting 
geschonken. 
Stichting Inzet der Lage Landen in Apeldoorn heeft het sponsorproject van father 
Andrew in Anuradhapura op zich genomen en tien jaar aan ons vooruitbetaald. 
Er is aflossing gedaan op een verstrekte lening in Kandy. 
De subsidie van Mondial Apeldoorn is over 2007 en 2008 uitgekeerd. 
 

 Euro 
donaties 16.917,21 
fondsen 4.000,00 
rente 872,01 
lening 117,30 
subsidie 2.000,00 

totaal 23.906,52 
 
Lasten: 
Er zijn bijdragen geleverd aan: 
 

waterputten- en toiletten project 3.888,32  
kinderdagverblijf 2.543,61  
controle projecten 917,00  
scholen 2.614,90  
huizenproject 22.076,91  

totaal projecten  32.040,74 
sponsoring  3.384,13 
kosten  2.076,67 

totaal  37.501,54 
 

Kosten zijn gemaakt voor: 
− Kamer van Koophandel 
− administratiekosten (vergoeding € 1000 van Mondial Apeldoorn) 
− bankkosten 

 
 
Vermogen: 
Het totale positieve saldo op 31 december 2008 bedroeg € 32.796,76 
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Financieel overzicht 2008 en begroting 2009: 
       

 Begroot  Rekening   Begroot 
 2008  2008   2009 

Baten       
 Euro  Euro   Euro 

Donaties 25.500  16.917,21   20.000 
Fondsen 0  4.000,00   0 
Rente 900  872,01   0 
Lening + rente NDB 165  117,30   1.700 
Subsidie 1.000  2.000,00   1.000 
Fondsenwerving 29.075  0,00   22.140 
Totaal 56.640  23.906,52   44.840 

       
Lasten       
 Euro  Euro   Euro 
Projecten 50.640  32.040,74   38.840 
Sponsoring 3.500  3.384,13   3.500 
Kosten 2.500  2.076,67   2.500 
Totaal 56.640  37.501,54   44.840 

       
       
Balans per 31 december  2008 2007   
Activa       
Postbank en ABN AMRO  4.430,13 5.333,90   
Renterekeningen   6,26 31.429,25   
NDB Colombo   28.360,37 9.628,63   
Banken totaal   32.796,76 46.391,78   

       
Passiva       
Vermogen   32.796,76 46.391,78   
       
Vermogensvergelijking      
Vermogen per 31 december 2007 46.391,78   
Baten 2008:   23.906,52    
Lasten 2008:   37.501,54    
Vermogen per 31 december 2008 32.796,76   

 
Markelo, maart 2009. 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 
Voor de financiële verslaggeving op de pagina’s 7 en 8 
is d.d. 15 juli 2009 een beoordelingsverklaring afgegeven door 
de Jong & Laan accountants belastingadviseurs (pagina 10). 
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Begroting en plannen 2009 
 
Uitgaven: 
Aan het project van de RPDF moet nog een restantbedrag betaald worden: 

RPDF: 15 toiletten en 5 putten € 2.500 
 
Nieuwe projecten zijn: 

Arunodaya : 15 toiletten en 4 putten 3.800 
Siwmaga : 26 toiletten en 3 putten 8.290 

Zowel de uitvoerende organisaties als de begunstigers 
dragen bij in de kosten en de werkzaamheden. De 
stichting draagt gemiddeld € 612 bij voor een waterput en 
€ 172 voor realisatie van een toilet. 
 
Lopende projecten: 

huizenproject stichting 9.000 
huizenproject Father Andrew (2e en 3e fase) 
(gemiddelde bijdrage per huis is € 2000) 

14.000 

sponsorproject Father Andrew (10 kinderen) 400 
controle projecten 850 

totaal projecten € 38.840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
sponsoring kansarme families 3.500 
kosten 2.500 

totaal € 44.840 
 

vermogen per 31 december 2008 € 32.796,76 
inkomsten begroot 22.700,00 
totaal vermogen 2009 € 55.496,76 
uitgaven begroot 44.840,00 
reserve € 10.656,76 
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Verslag verblijf in Sri Lanka van 17 januari tot 14 februari 2008 
 
The situation 
Allereerst iets over de toestand in Sri Lanka (januari 2008). Die is zeer gespannen 
sinds de regering heeft besloten tot oorlog tegen de LTTE oftewel ‘de Tijgers’ die 
gewapenderwijs strijden voor een onafhankelijke eigen staat. Deze organisatie 
wordt, ook buiten Sri Lanka, beschouwd als de gevaarlijkste terroristische 
groepering ter wereld. Zij hebben destijds de premier van India, Gandhi, vermoord 
en de Srilankaanse president Premadasse. Daarnaast nog enkele Srilankaanse 
ministers en parlementsleden. De vorige president, mevrouw Chandrika 
Bandaranaike heeft ternauwernood een aanslag overleefd. Naast gevechten met 
het regeringsleger pleegt de LTTE telkens op verschillende plaatsen aanslagen via 
bommen en zelfmoordacties in bussen, stations en locaties waar veel mensen 
bijeen zijn. Tijdens ons verblijf vonden er enkele aanslagen plaats in de buurt van 
Anuradhapura waar wij logeerden in het bekende Tissawewa hotel (dat geen 
resthouse meer heet, maar sinds een renovatie ‘Grand’). Een keer is er zelfs een 
bom geplaatst op de altijd druk bezochte zondagmarkt waar wij een week eerder 
nog boodschappen hadden gedaan. Gelukkig werd de bom tijdig ontdekt en 
onschadelijk gemaakt. 
Ook in Padaviya waar wij van plan waren heen te gaan om het waterputten-en-
wc’s-project te bezoeken, is weer een aanslag op een bus gepleegd waarbij veel 
slachtoffers vielen te betreuren. Wij hebben toen van ons bezoek afgezien. 
Overigens bleek later dat we er toch niet naartoe konden omdat de weg erheen 
was gesloten i.v.m. een operatie van het leger. 
‘The situation’ zoals iedereen het noemt, veroorzaakt veel angst en onrust onder 
de bevolking. Regionale scholen in eenzame gebieden, waar kinderen op 
schoolvervoer zijn aangewezen, worden gesloten omdat ouders hun kinderen niet 
per bus willen laten gaan. 
Openbaar busvervoer dient ter beveiliging van de pasagiers twee gewapende 
politiemannen of soldaten aan boord te hebben. Overal patrouilleren volledig 
bewapende soldaten en politie. Bij zgn. checkpoints moeten alle buspassagiers 
uitstappen en na gedegen onderzoek overstappen in een andere bus. Met als 
gevolg veel vertragingen. Bij belangrijke checkpoints moeten toeristen ook 
uitstappen en gecontroleerd worden, maar ze mogen wel verder met hetzelfde 
vervoermiddel. Minder belangrijke controleposten laten toeristen zonder omhaal 
passeren. 
Het leven voor de Srilankaan is er niet leuker op geworden. Naast de onzekerheid 
en vrees voor aanslagen wordt hij ook nog eens geconfronteerd met een 
torenhoge inflatie. Toeristen blijven weg waardoor het land deviezen misloopt. Veel 
hotels zijn gesloten, wat betekent geen inkomen voor het personeel. 
De situatie is dus verre van rooskleurig. 
 
Vakantie 
Na alle ongerustheid om Arnolds gezondheid na zijn hartinfarct in het voorjaar van 
2007 waren we toe aan vakantie. In overleg met zijn cardioloog besloten we toch 
weer naar Sri Lanka te gaan. We verlangden naar warmte op een bekende stek, 
ons tweede ‘huis’ in Anuradhapura, Tissawewa Grand, en wel voor vier weken. 
Geen vermoeiende rondreis langs de projecten van de stichting, alleen naar wat 
niet ver van Anuradhapura bereikbaar is. 
 
Janny Fioole (Stichting Sri Lanka Support) 
Zij vertrok weer een week na onze aankomst. Daardoor waren we in de 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Met haar hebben we twee scholen in het 
buitengebied van Anuradhapura bezocht waar zij voor sanitaire- en 
watervoorziening zorgt. Zij werkt op een andere manier dan wij. Doordat zij twee 
maal per jaar telkens drie maanden in Anuradhapura verblijft, waar zij een 
appartement heeft gehuurd, kan zij zelf op de aankoop voor en voortgang van 
projecten toezien. Zij wordt daarbij geassisteerd door de Srilankaan Senpathi 
Weerage. 
Eind maart logeerde zij een tijdje in Eibergen en heeft ons ook bezocht. 
 
Siri Dodantenna 
Hij werkt tegenwoordig ook voor ZOA (Zuid Oost Azië) Vluchtelingenwerk, een 
Apeldoornse stichting (geen lid van Mondial Apeldoorn). Daardoor heeft hij minder 
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tijd voor ons dan voorheen. We waren daarover helemaal niet tevreden en dat heb 
ik hem ook duidelijk gemaakt. 
 
RPDF 
1. Er is afgesproken dat er door de oorlogssituatie voorlopig nog 5 waterputten en 

15 wc’s komen. Het is afwachten of het mogelijk zal zijn gezien de huidige 
toestand. 

2. Het kinderdagverblijf, tevens ruimte voor volwassen-educatie, in 
Medawachchiya hebben Arnold, Siri en ik op 31 januari officieel geopend. Dit 
gebeurde door onthulling van een plaquette, vermeldende dat de bouw ervan 
tot stand is gekomen met financiering via onze stichting, het doorknippen van 
een lint en het openen van de toegangsdeur. Na het aansteken van de 
ceremoniële kandelaar door ons en nog anderen werden we getrakteerd op 
zoete drankjes en lekkernij. Een show van dans door kleuters, afgewisseld met 
diverse toespraken - ook ik was weer aan de beurt - besloot de feestelijke 
opening. 
Hierna werden we door het bestuur van RPDF getrakteerd op een lunch in het 
plaatselijke resthouse. 

Het resterende bedrag van Wilde Ganzen en Stichting Inzet der Lage Landen zal 
worden besteed aan verdere afwerking van het gebouw. Te denken valt aan 
plafond, electriciteit, ventilator, meubilering en speeltoestellen op het terrein. 
 
Father Andrew 
Hij is deken van het bisdom Anuradhapura. We werden door hem uitgenodigd voor 
de avondmaaltijd in zijn pastorie. We hadden hem in 2007 al ontmoet. Hij had het 
toen over een huizen-project t.b.v. arme parochianen, maar verder hoorden we 
niets van hem. Nu kwam hij met een uitgebreid plan voor de bouw/uitbreiding van 
elf huizen. In toenemende mate worden wij geconfronteerd met verzoeken om 
(betere) behuizing. 
 
Kinderdagverblijf Anuradhapura 
Tijdens een bezoek aan een Boeddhistisch klooster (Mirisawetiya) in de buurt van 
ons hotel werden wij door een monnik rondgeleid op een terrein waarop o.a. een 
kinderdagverblijf staat. Het is gedoneerd door een Japanse Boeddhistische 
gemeenschap samen met de Rotary Colombo. Het ziet er prima uit, alleen is er 
nog behoefte aan lesspullen, ventilatoren etc. Ons is gevraagd of onze stichting 
daarin zou willen bijdragen. 
 
Huizen 
De diverse aanvragen betreffen de volgende families; 
1. Sekaran. Hij woont nog steeds met zijn ouders en andere familieleden in een 

zinken hut in Anuradhapura. Hij heeft het oog op een huis dat ongeveer 
€ 6.500,-- moet kosten. Siri heeft beloofd hem met een bevriende advocaat (bij 
ons te vergelijken met een notaris) bij de aankoop bij te staan. 

2. Het huis van de familie Keppitipola te Anuradhapura ziet er na de vernieuwing 
van het oude lekkende dak weer goed uit. Omdat de binnenmuren door 
jarenlange lekkages er niet uitzien is bepleistering noodzakelijk. 

3. Het huis van Anurudha in Medawachchiya heeft zijn definitieve vorm gekregen 
alleen ontbreken deuren en ramen. Hiervoor hebben we om een begroting 
gevraagd. 

4. Het huisje (eenkamer woning) van Pandula in Anuradhapura moet met een 
kamer voor zijn dochter worden uitgebreid. 

5. Voor de verdere bouw van de benedenverdieping van het huis van Lalith in 
Aluthgama is geld overgemaakt. Hij heeft ons met zijn vrouw, dochter en 
zoontje opgezocht in ons hotel. We hebben hem gezegd dat we hem 
uitsluitend met de bouw van de benedenverdieping helpen. 

6. Afwerking van het huis van Sriyani in Anuradhapura; bepleistering 
binnenmuren en aanbrengen van deuren en ramen. 

7. Het huis van Anton in Anuradhapura heeft ook zijn definitieve vorm gekregen 
en ziet er goed uit. Alleen bepleistering van de binnenmuren moet nog 
gebeuren. 

8. Het huis van Sindu in Mihintale is op de bepleistering na zo goed als af. 
 

 

 

 

 



Stichting Theo de Wit – Lanka Education Fund 

13 

Voor alle betrokkenen geldt dat ze zelf moeten zorgen voor bepleistering van de 
buitenmuren. 
 
Farook 
Aangezien het dak van zijn huis na vernieling door apen aan een grondige 
reparatie toe was, heeft hij zijn tuktuk moeten verkopen om de reparatiekosten te 
kunnen betalen. Nu hij geen tuktuk chauffeur meer is, moest hij wat anders gaan 
doen om aan de kost te komen. Daarom heeft hij een metalen containerachtige, 
afsluitbare kraam gekocht waarmee hij aan de weg staat langs het meer. Hij 
verkoopt er thee, sigaretten (per stuk), afhaalmaaltijden, niet alkoholische drankjes 
etc. Er is een zitje onder een afdekzeil en ’s avonds heeft hij licht via een geleende 
generator. 
’t Ziet er prima uit. 
Om zijn kraam in te richten heeft hij geld moeten lenen. Verder wil hij een eigen 
generator. 
 
Dr. Caldera 
Hij is arts en tevens burgemeester van Anuradhapura. Omdat hij ons werk 
waardeert, heeft hij ons evenals vorig jaar tegen het einde van onze vakantie een 
etentje aangeboden in een goed restaurant. Ook Siri was aanwezig en een lid van 
de gemeenteraad van Colombo. Bovendien zat de bevriende advokaat (zie onder 
Sekaran) mede aan plus nog twee lui waarvan we niet weten wat ze doen. Een 
zeer geanimeerd pratend gezelschap en erg gezellig. De advokaat begon na een 
aantal arrackjes te zingen. Mooie stem. Hij blijkt in zijn vrije tijd op te treden en 
schijnt ook in die kwaliteit bekendheid te genieten. 
 
Ten slotte 
In het hotel waren wij vaak de enige gasten. Het personeelsbestand is danig 
teruggebracht. Ondanks de situatie hebben wij een heerlijke tijd gehad, mede 
dankzij onze vrienden die voor veel gezelligheid en vrolijkheid hebben gezorgd. 
Waar we nu aan terug denken zijn eigenlijk eenvoudige genoegens als ’s morgens 
koffie op de veranda, wandelen door de prachtige natuur die allerlei nuances groen 
vertoont na de flinke regenval tijdens de moesson, ’s middags met een van de 
vrienden naar het meer om te zwemmen, thee drinken bij de buren, ’s avonds 
buiten zitten borrelen met vrienden en genieten van lekkere rice and curries 
natuurlijk. We hadden veel boeken mee, dus we hebben ook veel gelezen. 
 
Belangrijk is echter dat Arnold de luchtreis en de tropische warmte goed heeft 
doorstaan. Want het was natuurlijk wel spannend of alles goed zou gaan, ook al 
had de cardioloog voor onze vakantie gezegd dat zij geen bezwaar er tegen had. 
Dus…. tot een volgende keer! 
 
Markelo, maart 2008 
Gijs van Randwijk 
 

Een byzondere en onvergetelijke reis? 
Maak dan eens een individuele rondreis 

door Sri Lanka  
Nu de oorlog tegen de separatisten is beëindigd, legt het land zich toe het de toerist zo aangenaam mogelijk 
te maken. 

Sri Lanka… een absolute aanrader! Sri Lanka: small miracle! 
 

Natuurlijk is het mogelijk via reisburo’s georganiseerde busreizen te maken. Veel leuker is het om op eigen 
houtje per privé auto met chauffeur (klinkt duur, maar valt mee) over het eiland te toeren. Je kunt dan je trip 
onderbreken waar je maar wilt om bijv. foto’s te maken, te zwemmen, iets op je gemak te bekijken of wat te 
nuttigen. 
Een betrouwbare en ervaren chauffeur die stipt alle afspraken nakomt is Sunil Bandara. Wij hebben talloze 
malen Sri Lanka bezocht i.v.m. ons werk voor de stichting en reizen al 25 jaar met hem. Zijn adres en 
andere relevante gegevens: 
e-mail: sunilbandara93@yahoo.com 
website Sunil: www.tourwithsunil.com 
Verdere inlichting zijn verkrijgbaar bij het bestuur van de stichting. 

 

 

mailto:aurocab@isplanka.lk�
http://www.tourwithsunil.com/�
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Geschiedenis 
 
De stichting steunt individuele minder draagkrachtige personen: 
 
 gezinnen met schoolgaande kinderen 
 financiële bijdrage voor operatie kreupel meisje Dhineshika; 

bouw van een speciale kamer en toilet voor haar 
 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, 
rechtstreeks maar ook via Father Andrew in Anuradhapura 

 sponsoring van tien kinderen via Father Andrew is mogelijk gemaakt 
door de Stichting Inzet der Lage Landen voor een periode van tien 
jaar 

 
De volgende projecten zijn in de afgelopen 15 jaar gerealiseerd of worden 
uitgevoerd (zie de plaatsnamen in rood op de kaart van Sri Lanka op de 
pagina 16): 
 
 Opleiding voor doven in Bandarawela 
2008  in oktober is een beroepsopleiding gestart in 

Bandarawela voor dove jongvolwassenen. De 
stichting heeft voor deze opleiding een 
bijdrage geleverd 

  
 Anuradhapura 
2008  afbouw woning van een weduwe met drie 

kinderen, waarvan de man/vader bij een 
bomaanslag in oktober om het leven is 
gekomen 

  
 Mirisawetiya Preschool in Anuradhapura 
2008  bijdrage voor muur en poort op schoolterrein 
  
 Theppankulama School in Saliyapura 
2008  aanschaf 30 tafels en stoelen voor de hoogste 

klassen 
  
 Siwmaga Community Organisation in 

Horowpotana 
Start eind 2008  bouw toiletten en waterputten in Morakewa in 

vluchtelingenkamp 
  
 Arunodaya Maha Sangamaya in Medirigiriya 
Start eind 2008  bouw toiletten en waterputten in 

vluchtelingenkamp 
  
 Rajarata Participatory Development 

Foundation in Medawachchiya 
2006 - 2008  bouw toiletten en waterputten in de arme 

buitengebieden van Padaviya met een 
bijdrage van Stichting Liberty voor de eerste 
fase 

2007  bouw uitbreiding kinderdagverblijf 
medefinanciering Wilde Ganzen en 
Stichting Inzet der Lage Landen 
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2007  aanschaf twee bromfietsen t.b.v. de 
vrouwelijke veldwerkers in Padaviya 

  
 DS Senenayake Primary School in 

Anuradhapura 
2006  aanschaf 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 tehuis voor kinderloze bejaarden; 
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.  

 
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 
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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) 

 
 


	Voorwoord
	Helma Thijssen - Arts, voorzitter
	Stichting Theo de Wit
	Al enkele jaren werkt de stichting samen met Janny Fioole uit Middelburg. Zij is veldwerker van de stichting Sri Lanka Support (SLS) in de regio Anuradhapura en gaat twee maal per jaar voor drie maanden naar Sri Lanka waar zij zelf voor de uitvoering ...
	Afgelopen winter hebben we haar in contact kunnen brengen met de Stichting Opbouw Sri Lanka (www.opbouwsrilanka.nl). Deze stichting sponsort nu enkele projecten van SLS.
	De stichting in het jaar 2008
	Algemeen Nut Beogende Instelling
	Beoordelingsverklaring
	De beoordelingsverklaring voor de financiële verslaggeving is, evenals over de voorgaande jaren, afgegeven door de Jong & Laan accountants belasting-adviseurs, door bemiddeling van H.G.J. Zwiers RA te Markelo.
	Fondsen
	Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de resultaten uit ons jaarverslag 2007 opgenomen in hun Verslag Fondsenwerving 2007.

	Markelo, mei 2009

	De projecten
	Kinderdagverblijf Anuradhapura
	Individuele steun
	Kascontrole



	Financieel verslag 2008
	Begroting en plannen 2009
	The situation
	Vakantie
	Janny Fioole (Stichting Sri Lanka Support)
	Siri Dodantenna
	RPDF
	Father Andrew
	Kinderdagverblijf Anuradhapura

	Huizen
	Farook
	Dr. Caldera
	Ten slotte
	Geschiedenis

