
Stichting Theo de Wit – Lanka Education Fund 

1 

Voorwoord 
 
Het jaarverslag van 2009 ligt voor u. 
Voor mij het eerste volle jaar als voorzitter van de Stichting Theo de Wit. 
Een jaar waarin de stichting erg actief is geweest op meerdere fronten. 
Het dagelijks bestuur is maandelijks bij elkaar geweest om zaken te bespreken 
en/of af te handelen. Gijs van Randwijk en Arnold Groothuis hebben zoveel 
ervaring in ons bestuurswerk dat zij zoals alle voorgaande jaren het meeste werk 
op zich hebben genomen. Ik ben hun dan ook veel dank verschuldigd. 
Ook het internet is ons daarbij een trouwe bondgenoot geweest. 
 
We hebben in het jaar 2009 de beschikking gekregen over meer onverwachte 
inkomsten. 
Wij zijn hiervoor de donoren heel erkentelijk. 
 
De projecten in Sri Lanka zijn door het dagelijks bestuur in januari/februari 2010 
bezocht en we hebben kunnen constateren dat er goede vorderingen zijn gemaakt. 
 
Onze Honorary Inspector, de heer Siri Dodantenna maakt sinds juli vorig jaar 
gebruik van een assistent. Door zijn leeftijd en zijn wat zwakke gezondheid was het 
voor hem niet meer mogelijk alle projecten buiten Anuradhapura te bezoeken. 
Wij zijn toch van mening dat regelmatige controle op de uitvoering van de 
toegezegde hulp moet blijven geschieden. 
 
Tijdens onze laatste reis hebben we persoonlijk kennis kunnen maken met de 
assistent Harsha Jayarathna. 
Harsha is 28 jaar en woont in de buurt van Anuradhapura. 
Met hem kunnen we nu dagelijks e-mailen. Hij heeft zelfs gezorgd voor een e-
mailadres voor Siri. En ook dat went voor Siri en voor ons heel snel. We kunnen nu 
meteen reageren op vragen of opmerkingen van het “front”. 
Harsha rijdt op een motor en zo vervoert hij de Inspector ook naar allerlei 
afgelegen oorden, daar waar onze projecten zijn. 
We hebben een goed beeld van hem kunnen krijgen tijdens de bezoeken en 
gesprekken. 
Ik denk dat we met hem een goede en betrouwbare kracht voor onze stichting 
hebben gekregen. 
 
In het verdere verslag zult u ook kennis kunnen maken met weer nieuwe projecten. 
Het lijkt wel alsof hulp meer dan ooit nodig is.  
De oorlog is dan wel voorbij maar voor de behoeftige mens wordt het leven er niet 
gemakkelijker op. Gelukkig komen er steeds meer toeristen. Dus ook meer werk, 
vooral in de kustplaatsen. 
 
Hulp in Sri Lanka blijft hard nodig en daarom blijven we hopen, en rekenen, op de 
steun van donateurs en fondsen. 
  
Kilder, april 2010 
 
Helma Thijssen, voorzitter  
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Stichting Theo de Wit 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Het dagelijks bestuur: 
Helma Thijssen-Arts, voorzitter, Gijs van Randwijk, secretaris en Arnold Groothuis, 
penningmeester 
Joke ter Halle en Rob Leijten zijn algemene bestuursleden. 
Het dagelijks bestuur is maandelijks bij elkaar geweest en het voltallige bestuur 
heeft 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 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. 
Sinds medio 2009 heeft Dodantenna een assistent in de persoon van Harsha 
Jayarathna, een ambitieuze jongeman. 
 
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). 
Janny heeft op 27 september een vergadering bijgewoond en ook kennisgemaakt 
met onze ambassadeurs. 
We hebben haar eerder in contact kunnen brengen met de Stichting Opbouw Sri 
Lanka (www.opbouwsrilanka.nl). Deze stichting sponsort nu projecten van SLS, 
zoals sanitaire voorzieningen bij scholen in de buitengebieden van het 
Anuradhapura district. 

 
Stichting Theo de Wit - opgericht in 1993 - is een van de oudste organisaties 
aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelings-
samenwerking. 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 
pr-kosten teruggebracht tot maximaal € 1.000. Mondial krijgt haar budget van de 
gemeente Apeldoorn. 
In 2009 is er bij Mondial een volledig nieuw bestuur aangetreden. 
 
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 kerstacties 2008 en 2009 onder het Apeldoornse personeel van de 
Belastingdienst hebben voor onze stichting meer dan € 1500 opgebracht. 
Voor zowel Mondial Apeldoorn als Het Goede Doel is Joke ter Halle onze 
contactpersoon. Arnold Groothuis is eventueel haar vervanger. 
 
Partin 
Deze organisatie, opgericht door vertegenwoordigers uit het particuliere initiatief, 
is volstrekt onafhankelijk en beoogt de koepel te zijn voor juist de kleinschalige 
organisaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, met name richting 
Nederlandse en Europese overheid. Onze stichting heeft zich bij deze organisatie 
aangesloten (www.partin.nl). Het motto van Partin: 

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. 
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De stichting in het jaar 2009 
 
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 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 Donk-Grote te Apeldoorn heeft een donatie gedaan voor de bouw van 
een slaapzaal in het gezinsvervangend tehuis voor jongens “House of Light” in 
Melsiripura. 
 
CBF 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de resultaten uit ons jaarverslag 2008 
opgenomen in hun Verslag Fondsenwerving 2008. 
 
Wereldwinkel Bergh 
Van de Wereldwinkel Bergh kregen we opnieuw een brief dat ze 2008 financieel 
positief hebben afgesloten en ons werk voor de allerarmsten in Sri Lanka hierin 
willen laten delen. 
 
Nieuwsbrieven 
Het printen van de nieuwsbrieven is verzorgd door vof John + Partner in Duiven. 
 
NDB Bank in Colombo 
Er is een nieuwe rekening geopend bij de National Development Bank in Colombo. 
Op deze rekening krijgen we een hogere rente dan in Nederland mogelijk is. 
 
Collectieve verzekering 
De gemeente Apeldoorn heeft voor vrijwilligers van organisaties in Apeldoorn een 
collectieve verzekering met het meest uitgebreide pakket afgesloten. 
 
Srilankaanse ambassade 
Op 5 februari 2009 is het dagelijks bestuur op uitnodiging van de Srilankaanse 
Ambassade naar Den Haag gereisd om de receptie in de residentie van de 
Ambassadeur, Mevr. Grace Asirwatham, bij te wonen ter ere van Independance 
Day. Het was tevens een kennismaking met de in augustus 2008 benoemde 
nieuwe ambassadeur. 
Arnold Groothuis heeft op 5 juni deelgenomen aan een gesprek ten huize van de 
Ambassadeur over mogelijkheden om het toerisme naar Sri Lanka te bevorderen. 
Nu de oorlog tegen de Tamil Tijgers is beëindigd wil Sri Lanka een van zijn 
belangrijkste bronnen van inkomsten van voor de oorlog weer aanboren. 
 
Symposium Ontwikkelingssamenwerking 
26 September heeft Arnold op uitnodiging van Minister Koenders via Mondial 
Apeldoorn in Den Haag het symposium: 
“Ontwikkelingssamenwerking.nu: Een zaak van iedereen!” bijgewoond. Een 
dag die in het teken stond van het belang van ontwikkelingssamenwerking. 
Na de plenaire opening, waaraan meewerkten Minister Bert Koenders, Daphne 
Bunskoek, Jan Smit en Marco Borsato, was er een presentatie door Hans Rosling 
uit Zweden waarom extra inspanningen de moeite waard zijn. 
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’s Middags waren er diverse talkshows waarin het belang van ontwikkelingswerk 
tot uiting werden gebracht.  
Tot slot was er een internationaal debat o.l.v. Charles Groenhuijsen met vijf 
prominenten uit Afrika, Midden-Amerika en Groot-Brittannië. 
Bij dit debat waren aanwezig Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima en het 
gezelschap werd welkom geheten door Jozias van Aartsen, burgemeester van Den 
Haag. 
Het was een boeiend debat over de millenniumdoelen in deze tijd van crisis. 
Minister Bert Koenders hield een inspirerende slottoespraak, waarin eens 
afgerekend moest worden met “die linkse geitenwollen sokken cultuur” van 
ontwikkelingssamenwerking. Hij wilde ook niets weten van zaken die fout gaan en 
“de bekende druppel op de gloeiende plaat”, maar dat iedereen de nadruk moet 
leggen op de dingen die goed gaan. 
Tijdens de slottoespraak was er een video-boodschap van Kofi Annan. 
 
Evenementen en presentatie 
 
Internationaal Festival Cadans in Markelo 
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni 2009 werd in Markelo het “Internationaal 
Festival Cadans” gehouden in het kader van de viering van het 75 jarig bestaan 
van de Folkloristische Vereeniging “Markelo” en “De Fanfare” Markelo. 
Zaterdag 13 juni werd een Uitmarkt georganiseerd onder het motto: “Cadans in 
Cultuur”. De stichting heeft zich op dit evenement gepresenteerd en internationale 
belangstelling aan de kraam gehad. 
 
Cursusmarkt in Apeldoorn 
Helma Thijssen heeft de stichting gepresenteerd op de Cursusmarkt in Apeldoorn, 
welke gehouden werd op 29 augustus. 
 
Festival Mondial Apeldoorn 
Het Festival Mondial in Apeldoorn kon door omstandigheden niet doorgaan. Wel 
heeft het nieuwe bestuur een Festival Light georganiseerd in het CODA te 
Apeldoorn op 31 oktober. Onze stichting heeft door gebrek aan menskracht aan dit 
evenement niet kunnen deelnemen. 
Mondial Apeldoorn heeft op deze dag ook het 12½ jarig bestaan gevierd. 
 
Media 
Meerdere huis-aan-huis bladen en de regionale krant in Twente hebben in 2009 
aandacht aan het werk van de stichting besteed. Op 7 februari was er een 
interview voor radio Hofstreek. 
In verband met het Festival Mondial Light is in de regio Apeldoorn aandacht in de 
media geweest. 
 
Markelo, juli 2010 
Gijs van Randwijk, secretaris 
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De toestand in Sri Lanka 
 
In februari 2009 heeft onze voorzitter, Helma Thijssen, samen met haar man en 
twee vrienden Sri Lanka en onze projecten bezocht. De oorlog was nog in volle 
gang en al meteen bij aankomst in Colombo bleek hoe gespannen de toestand 
was. Rondom het vliegveld en tijdens de hele reis waren er overal soldaten en vele 
militaire wegversperringen. 
 
Eind mei 2009 kwam er een einde aan de oorlog door de overwinning van het 
regeringsleger op de Tamil Tijgers. 
Duizenden vluchtelingen zaten maanden lang in opvangkampen. In grote delen 
van het noorden van Sri Lanka moesten eerst landmijnen geruimd worden. Pas 
rond de jaarwisseling konden velen weer huiswaarts keren. 
Een groot aantal vluchtelingen hadden zich in de achterliggende jaren elders 
gevestigd. En na de beëindiging van de oorlog wilden niet alle Singalezen, die uit 
het noorden waren gevlucht, weer terug naar het Tamilgebied. 
 
De projecten 
 
Father Andrew van de St. Joseph Cathedral in Anuradhapura 
Father Andrew heeft een sponsorprogramma voor schoolgaande kinderen. Hij wil 
hiermee voorkomen dat kinderen uit arme gezinnen vroegtijdig de school verlaten 
om te helpen het gezinsinkomen te vergroten. 
Stichting Inzet der Lage Landen te Apeldoorn heeft vanaf begin 2008 voor een 
periode van tien jaar de sponsoring op zich genomen van tien kinderen. 
Father Andrew houdt de administratie minutieus bij en vertelt bij het bezoek 
waarom hij voor deze kinderen heeft gekozen. 
Inmiddels heeft Father Andrew verzocht nog eens tien kinderen te sponsoren. 
 
Father Andrew heeft de stichting begin 2008 verzocht mee te helpen in de 
(af)bouw van tien huizen in het buitengebied van Anuradhapura. 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. 
Eind 2009 waren nagenoeg alle huizen gereed. 
 
Siwmaga Community Organization in Horowpotana 
In het IDP-dorpje Morakewa in het Horowpotana district wonen voornamelijk 
Singalese en een paar Moslim families uit de grensstreek van het Trincomalee 
district (Tamilgebied) die jaren geleden zijn gevlucht. De behuizing van de 
bewoners is vreselijk slecht. Het zijn lemen hutjes met zinken daken. 
(IDP=Internally Displaced Person). 
Hier zijn 26 toiletten gebouwd en drie waterputten gekomen. Het project is in 2009 
helemaal afgerond door de Siwmaga Community Organization in Horowpota. 
Iedere put en toilet draagt het opschrift: 
Supported by  

 
Implemented by Sivumaga 2009. 
 
In september zijn aan 23 kinderen in dit dorpje schoolspullen geschonken en 
uitgereikt: schooluniformen, schoenen, waterflessen, lunchdozen, passerdozen en 
rugtassen. 
 
Arunodaya Maha Sangamaya in Medirigiriya 
Door de Arunodaya Rural Development Federation wordt in meerdere 
nederzettingen steun verleend. In het dorpje Akbarpura gaat het om een 
Moslimgemeenschap, die in 1999 door de Tamil Tijgers is aangevallen. Er is 
gemoord en vrouwen zijn verkracht. Veel bewoners zijn gevlucht maar mochten 
van de overheid in 2004 terugkeren, waar zij sinds die tijd weer een bestaan 
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opbouwen. Hier zijn vorig jaar 15 toiletten gebouwd en vier putten geslagen, die 
allemaal voorzien zijn van de tekst: 
Funded by: Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund. Implemented by 
Arunodaya 2009. 
Bij het bezoek begin 2009 zijn de bewoners zeer afstandelijk en veelal apatisch. 
Maar bij ons bezoek in januari 2010 hebben wij geconstateerd dat er zeer veel 
activiteit was. De bewoners, die voornamelijk in lemen hutjes wonen, hebben een 
(schamel) bedrag van de overheid gekregen om huizen te bouwen. Ook wordt er 
grond ontgonnen en irrigatiesystemen aangelegd. De mensen zijn blij en dankbaar. 
Wat een klein beetje steun niet kan doen! 
 
Rajarata Participatory Development Foundation 
Door de oorlogstoestand in het noord-oosten was het niet mogelijk dit project in de 
regio Padaviya te bezoeken. De geplande vijf waterputten en 15 toiletten zijn 
echter gereed, zodat er sinds 2005 34 waterputten en 77 toiletten zijn 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. 
In februari 2010 kregen de cursisten hun certificaat. 
 
Bejaardentehuis in Bentota 
Tijdens het bezoek van de voorzitter en haar reisgezelschap aan het tehuis heeft 
de stichting een wasmachine geschonken. 
 
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. 
 
Familie bomaanslag. 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 ook geen geld……. 
Sri Lanka Support sponsort haar drie schoolgaande kinderen.  
 
Huisjes in Ella 
die geholpen worden door het huisjesproject van de stichting. 
- Eén huisje is een “kasteeltje” geworden. In 2005 stond hier nog een lemen hut! 
Nu staat er een leuke tweekamerwoning met elektriciteit en een pomp die het 
water uit de put naar het huis pompt. We kunnen trots zijn !  
- Aan het andere huisje wordt nog druk gewerkt. Nu pas zien we dat de vier 
kinderen in dit gezin - na zoveel jaren - eindelijk een fatsoenlijk dak boven hun 
hoofd krijgen. Hopelijk wordt dit huisje heel snel afgebouwd. 
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Huis Sekaran in Anuradhapura 
De Tamil familie die 25 jaar geleden door onlusten uit hun huis in Anuradhapura 
werd verdreven en sindsdien in een zinken hut woonde, heeft nu de beschikking 
over een keurige driekamerwoning midden in een woonwijk, mede door 
bemiddeling van Siri Dodantenna, onze contactman in Sri Lanka. De familie 
bestaat uit man, vrouw, twee kinderen, oma en opa en hun twee dochters. Door 
Barbara en Guus Clever is de officiële opening verricht. De familie is zeer 
dankbaar! 
 
Huis Hirantha in Matara 
Voor dit huis is een bescheiden bedrag gedoneerd, waarmee veel is gedaan. Een 
gedeelte is vóór het oude huis gebouwd, met een mooie veranda. De wanden zijn 
weliswaar nog niet afgewerkt, maar de familie is erg blij en dankbaar. 
 
Huis Lacky in Aluthgama 
Van het nieuwe huis zijn de wanden van de begane grond, de verdiepingsvloer en 
trap klaar. Om het huis eventueel met een bovenverdieping af te bouwen is geen 
geld. 
 
Huis Charlet in Ruwanwella 
Voor deze alleenstaande moeder is het afgelopen jaar een huisje gebouwd in 
Ruwanwella. Sunil Bandara, al sinds 1984 onze vaste chauffeur tijdens onze 
rondreizen, heeft de bouw van het huisje begeleid. 
 
Nieuwe projecten 
 
House of Light in Melsiripura 
De Govijana Udana Organization startte in 2003 een gezinsvervangend tehuis 
voor jongens in de leeftijd tot 17 jaar die om verschillende redenen in de goot 
dreigen te komen: kinderen die seksueel zijn misbruikt, straatkinderen en kinderen 
die door recente oorlogshandelingen geïsoleerd zijn geraakt. Allen komen uit 
verschillende etnische dan wel religieuze bevolkingsgroepen. 
Het instituut beschikt over een paar melkkoeien, een moestuin en een kruidentuin 
en is daardoor redelijk in staat zichzelf met de producten ervan te voorzien. 
Er is behoefte aan: 
- uitbreiding van de slaapzaal + matrassen 
- toiletten 
- een waterreservoir 
- sproei-installatie voor de tuin 
- schoolmeubilair 
- leermiddelen voor beroepsonderwijs. 
Voorlopig heeft het bestuur toegezegd de uitbreiding van de slaapzaal te helpen 
realiseren. 
 
Helambagaswewa 
Voor dit buitengebied van het Anuradhapura district heeft Safe Foundation een 
verzoek ingediend om putten te slaan en toiletten te bouwen in drie permanente 
dorpen, waar de arme boeren in zeer schamele lemen huisjes wonen. Het gaat 
hier om tien putten en 58 toilethuisjes. De bewoners dragen bij door mee te werken 
en de organisatie draagt een deel van de kosten. Dit project is voor ons te groot 
om in één jaar financieel gerealiseerd te krijgen en zal daarom per dorp uitgevoerd 
worden, te beginnen in Peeniyagala. 
 
Mankadawala IDP village 
Ook in dit permanente vluchtelingenkamp in de buurt van Anuradhapura zijn 
sanitaire voorzieningen nodig: drie nieuwe waterputten, twee putten repareren en 
17 toiletten bouwen. 
 
Bij alle projecten worden door de uitvoerende organisaties ook voorlichtings-
programma’s gegeven. 
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Millenniumdoelen van de Verenigde Naties 
Eén van de Millenniumdoelen is: voor iedereen in 2015 schoon drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. Deze basisvoorzieningen zorgen voor een betere hygiëne 
en komen vooral ook de gezondheid van kinderen ten goede: 
 

een betere toekomst later begint nu met water. 
 
Stichting Theo de Wit heeft sinds 2005 in de buitengebieden rond Anuradhapura 
41 waterputten geslagen en 118 toilethuisjes gebouwd. In voorbereiding zijn 
projecten met 17 putten en 111 toilethuisjes. 
 
Het Festival Mondial Apeldoorn wordt gehouden op zaterdag 11 september 2010 
in het Oranjepark in Apeldoorn en heeft als thema: 
 

Millenniumdoel 7: WATER = LEVEN 
 
 
 
Markelo, juli 2010. 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 

 
 

Kascontrole 
Op 21 maart 2010 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 2009 tot en met 31 december 
2009. 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 2009 bedroeg € 23.388,21. 
 
Voorgesteld wordt de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor 
het door hen gevoerde beheer. 
 
Markelo, 21 maart 2010 
de kascommissie 
Gerda de Wit en Rob Leijten 
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Financieel verslag 2009 
 
Baten: 
De donaties zijn ten opzichte van het voorgaande jaar behoorlijk toegenomen, 
nadat we in 2008 een dieptepunt hebben gehad. Ook zijn er weer meerdere 
bijzondere giften gedaan en heeft een fonds een bijdrage geleverd aan een 
project. 
Er is aflossing gedaan op een verstrekte lening in Kandy. 
De subsidie van Mondial Apeldoorn voor pr-kosten is over 2009 uitgekeerd. 
 

 Euro 

Donaties 25.222,21

Fondsen 2.000,00

Rente 825,32

Lening + rente NDB 77,70

Subsidie 1.000,00

totaal 29.125,23
 
Lasten: 
Er zijn bijdragen geleverd aan: 
 

Waterputten- en toiletten projecten:  
 RPDF 2.525,32 
 Arunodaya 3.813,87 
 Siwmaga 8.320,59 
Bej. Centrum-Bentota 450,00 
Voc. training/scholing 1.749,66 
Sponsoring via father Andrew 485,64 
Huizenproject via father Andrew 6.798,93 
Huizenproject 7.315,21 
Projectcontrole 1.055,36 

totaal projecten  32.514,56
Sponsoring  3.878,79
Kosten  2.140,43

totaal  38.533,78
 

Kosten zijn gemaakt voor: 
 Kamer van Koophandel 
 administratiekosten 
 bankkosten 
 internet 

 
 
Vermogen: 
Het totale positieve saldo op 31 december 2009 bedroeg € 23.388,21 
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Financieel overzicht 2009 en begroting 2010:    
      

 Begroot Rekening   Begroot 

 2009 2009   2010 

Baten      
 Euro Euro   Euro 

Donaties 20.000 25.222,21   22.500

Fondsen 0 2.000,00   0

Rente 0 825,32   0

Lening + rente NDB 1.700 77,70   750

Subsidie 1.000 1.000,00   1.000

Fondsenwerving 22.140 0,00   20.700

Totaal 44.840 29.125,23   44.950

      

Lasten      

 Euro Euro   Euro 

Projecten 38.840 32.514,56   38.700

Sponsoring 3.500 3.878,79   4.000

Kosten 2.500 2.140,43   2.250

Totaal 44.840 38.533,78   44.950

      

      

Balans per 31 december 2009 2008   

Activa      

ING en ABN AMRO 11.630,67 4.430,13   

Renterekeningen  4,77 6,26   

NDB Colombo  11.752,77 28.360,37   

Banken totaal  23.388,21 32.796,76   

      

Passiva      

Vermogen  23.388,21 32.796,76   

     

Vermogensvergelijking    

Vermogen per 31 december 2008 32.796,76   

Baten 2009:  29.125,23    

Lasten 2009: 38.533,78   

Vermogen per 31 december 2009 23.388,21   
 
Markelo, maart 2010. 
Arnold Groothuis, penningmeester 

  
Voor de financiële verslaggeving op de pagina’s 9 en 10 
is d.d. 2 september 2010 een beoordelingsverklaring afgegeven door 
de Jong & Laan accountants belastingadviseurs (pagina 11). 
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Begroting en plannen 2010 
 

 
Uitgaven: 
 Mankadawala: 5 putten en 17 toiletten € 7.000 
 Helambagaswewa: 4 putten en 19 toiletten 11.000 
 Melsiripura: House of Light 2.500 
 huizenproject stichting 3.000 
 huizenproject father Andrew 13.000 
 sponsorproject father Andrew 800 
 controle projecten 1.400 

totaal projecten € 38.700  
 

 sponsoring 4.000 
 kosten 2.250 

Totaal uitgaven € 44.950 
 

Vermogen per 31 december 2009 € 23.388,21 
Inkomsten begroot 24.250,00 

Totaal vermogen 2010 € 47.638,21 
Uitgaven begroot 44.950,00 

Reserve € 2.688,21 
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Verslag verblijf in Sri Lanka van 18 januari tot 16 februari 2010 
 
Zaterdag 16 januari 
In verband met de hevige winterse omstandigheden gaan wij, Gijs van Randwijk en 
Arnold Groothuis, een dag eerder per HI-speed trein naar Frankfurt am Main, waar 
we op zondagmorgen 17 januari per pendelbus van het hotel naar het vliegveld 
worden gebracht. 
We vliegen - uiteraard op eigen kosten - na lange tijd weer met Srilankan Airlines 
in een uiterst comfortabele business class: veel ruimte, luxueuze stoelen met van 
alles erop en eraan, een perfecte bediening en heerlijke maaltijden. 
 
Maandag 18 januari 
Volgens schema landen we ’s morgens om 4.30 uur op het vliegveld van Colombo 
waar - na de ellende van de uiterst bureaucratische passencontrole en het 
wachten bij de bagageband - als altijd Sunil, onze vaste chauffeur in Sri Lanka, op 
ons wacht. Hij rijdt ons naar zijn huis in Kandana waar we na een kop koffie cq 
thee vermoeid het bed inrollen. 
 
Dinsdag 19 januari 
Om kwart voor negen rijdt Sunil ons naar de Good Shepherd Tamil meisjesschool 
in Kotahena, Colombo, waar Zr. Marie Euphrasia ons om 10 uur verwacht voor een 
rondleiding door haar school en speciaal door het nieuwe gebouw waarin de lagere 
school is gehuisvest. De grond is in 2004 aangekocht met financiële steun van de 
stichting. Bij de ingang van dit schoolgebouw vormt een aantal meisjes in 
schooluniform met blauwe blazer een erewacht en verwelkomt ons met een handje 
en “good morning”. We krijgen elk een bloemenkrans omgehangen en worden 
voorgesteld aan het team van leraressen. Ook hier krijgen we een rondleiding na 
het nuttigen van wat versnaperingen en een glas sprite. Vervolgens krijgen we een 
toespraakje in het Engels door een van de leerlingen waarin o.a. de hoop wordt 
uitgesproken dat de stichting ook in de toekomst hulp zal verlenen. (Arnold heeft 
promotie gemaakt want hij wordt de president van de foundation genoemd). 
Bij de rondgang langs de klassen gaan alle leerlingen staan wanneer wij 
binnenkomen. 
Het is een katholieke meisjesschool, maar er zijn ook leerlingen van andere 
religieuze groeperingen. Gelukkig en bewonderenswaardig, want er wordt hier met 
respect tegen andere religies aangekeken en er wordt niet geprobeerd leerlingen 
tot het Roomse geloof te bekeren. 
 
We lunchen in het mooie koloniale Galle Face Hotel, prachtig gelegen aan de 
Indische Oceaan. 
 
Na de lunch bezoeken we de National Development Bank (NDB) in Colombo en 
maken kennis met onze nieuwe contactpersoon Santhoshini Peries. 
Er wordt ons verzocht allerlei documenten aan te leveren, zodat ze ons dossier 
compleet krijgen. Er zijn waarschijnlijk documenten verloren gegaan met de 
overgang van ABNAMRO naar NDB. We krijgen diverse formulieren mee om weer 
in te vullen. Ook wordt geregeld dat we in het vervolg on-line kunnen bankieren. 
Het is een aangenaam bezoek en na meer dan anderhalf uur vertrekken we weer 
richting Kandana. Al met al is het toch een lange dag geweest in een behoorlijke 
hitte (de overgang van sneeuw en vorst naar de tropen is wel héél erg groot). 
 
Woensdag 20 januari 
Tijdens een stop onderweg naar Kandy delen we Sunil mee dat we de toelage 
intrekken, die hij na de Tsunami en het wegvallen van het toerisme via of van de 
stichting kreeg. Hij heeft de schuld aan de bank i.v.m. de aankoop van een nieuwe 
auto na vijf jaar afbetaald en het toerisme neemt na de beëindiging van de oorlog 
tegen de Tamil Tijgers toe, zodat hij weer meer klandizie heeft. 
’s Avonds worden we verwacht bij Hemantha en Thushari. We worden hartelijk 
welkom geheten en krijgen geschenken, ook van Nisal en zijn moeder. Thushari 
heeft haar kledingatelier uitgebreid en werkt nu met drie naaisters. Voor de 
uitbreiding heeft ze een lening bij de bank moeten afsluiten. Door het plotselinge 
overlijden van haar vader in juli 2009 is de afbetaling van de lening, die ze van 
onze stichting heeft gekregen, in het gedrang gekomen. Okay, zeggen we, als hij 
maar wordt afbetaald en dat wordt beloofd vóór april 2011. 
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Vrijdag 22 januari 
Tissawewa Grand (voormalig Resthouse), Anuradhapura 
Om 10 uur komen Siri Dodantenna en zijn assistent Harsha Jayarathna. We 
bespreken plannen om onze projecten te bezoeken. 
Harsha maakt een vlijtige indruk, wordt uiteraard Siriaans doorkneed en heeft nog 
geen gelegenheid gekregen een eigen oordeel te vormen. 
Arnold spreekt met Harsha af laptops te gaan bekijken onder de voorwaarde dat 
als de prijs ons te hoog lijkt en Harsha toch de voorkeur geeft aan een duurdere wij 
slechts een gedeelte zullen vergoeden. Het mag ook een tweedehandsje zijn. 
Volgens Harsha blijven de meeste mensen in IDP-dorpjes daar permanent wonen. 
De samenstelling van de IDP-bevolking is gemengd: Tamils, Moslims, Singalezen 
en Christenen (IDP=Internally Displaced Person). 
Siri maakt weer een vrij gezonde indruk, maar lijkt af en toe wat warrig. Harsha 
moet hem meerdere keren corrigeren. Een assistent is geen overbodige luxe. 
Bovendien is Harsha goed op de hoogte van de moderne communicatiemiddelen 
waardoor zaken sneller kunnen worden gecommuniceerd. 
 
23 tot en met 28 januari 
Deze week bezoeken we enkele huizen. Het huis van Anurudha in Medawachchiya 
ziet er prachtig afgewerkt uit. Alleen de achterkant moet nog worden bepleisterd en 
de vloer in de kamer geëgaliseerd. 
Het huis van Anton is van binnen af, maar de bepleistering van de buitenmuren 
ontbreekt nog. Bij Sriyani moet de afwerking binnen nog gebeuren. Kozijnen, 
ramen en deuren zijn geplaatst en de living is in tweeën gesplitst.  
Bij Sriya is een kamer aangebouwd en keurig afgewerkt. 
Dinsdag 26 januari waren de presidentsverkiezingen, die bij uitzondering redelijk 
rustig zijn verlopen. Er zijn in het hele land “maar” vijf mensen gedood en er was 
geen uitgaansverbod (zoals tijdens ons verblijf in 1997, toen er 46 doden zijn 
gevallen). Wij waren veilig uitgeweken naar Medawachchiya en zijn daar een 
nachtje gebleven. 
 
Vrijdag 29 januari 
We zijn uitgenodigd bij Dhineshika voor de lunch. De aangebouwde kamer en het 
westerse toilet heeft Helma vorig jaar al bekeken en ziet er keurig uit. De familie is 
nog steeds op zoek naar een chirurg, maar geeft prioriteit aan haar studie. 
Dhineshika is nu veertien en doet volgend jaar O/L examen. We krijgen een 
heerlijke lunch buiten op het verandaatje tegen de kamer van Dhineshika. Haar 
oma – die in 2002 met het kreupele meisje bij ons in het resthouse kwam – is 
zwaar hartpatiënt en heeft het behoorlijk benauwd. Geen pretje in deze warmte. 
 
Zaterdag 30 januari 
’s Morgens gaat Arnold met Harsha naar Abans om een laptop uit te zoeken. We 
komen samen uit op een klein model, merk LG, met een aparte cd/dvd writer. 
Harsha praat niet meer over een printer en dat laat Arnold maar zo. Hij krijgt onze 
digitale camera, die mankementen vertoont, en in Sri Lanka vast wel gerepareerd 
kan worden. Wij hebben hier inmiddels privé een nieuwe camera gekocht, merk 
Nikon. 
 
Maandag 1 februari 
We zijn vanavond uitgenodigd bij Sekaran, maar worden ook ’s morgens om tien 
uur verwacht. Waarom? “That’s a surprise”! 
Als we er in een tuktuk heenrijden is het even zoeken. De wijk Mihidupura bestaat 
uit meerdere kampongs en we rijden tussen de groene rijstvelden door met uitzicht 
op de drie grote dagoba’s. Wat een prachtige omgeving. 
Als we aankomen is het een echte verrassing. Het huisje is versierd met rood-wit-
blauwe vlaggetjes en we krijgen beiden een prachtige bloemenslinger 
omgehangen door Sekaran en zijn vrouw. Zijn moeder en zus staan glunderend 
toe te kijken. Het is ontroerend hoe blij deze mensen zijn met hun nieuwe 
onderkomen. Een mooi huis met drie kamers maar schamel gemeubileerd. Ze zijn 
gewend om op een matje op de grond te slapen. 
Wat een verschil met het armoedige lemen en zinken hutje waarin ze meer dan 20 
jaar hebben gewoond. 
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’s Avonds krijgen we een overheerlijke bbq als versnapering bij de borrel. Het is 
erg veel en we hebben dan ook niet zoveel trek meer als we aan tafel gaan voor 
het diner. Maar dat is ook heerlijk met speciale Tamil gerechten. 
Sekaran’s vader zit de hele avond te glunderen en hij praat honderd uit met een 
van de personeelsleden van het resthouse (Guna), die Sekaran vanavond hebben 
geholpen. In het verleden zat de vader er wel vaak bij maar wat teruggetrokken. 
Als we weggaan komt hij naar ons toe, omhelst ons en zegt via Guna: “wat jullie 
voor ons hebben gedaan kunnen wij nooit goed maken”. 
 
Dinsdag 2 februari 
Nadat we zondag naar zijn pastorie zijn geweest komt father Andrew ons 
vanmiddag in het hotel bezoeken. We zullen hem donderdagmiddag 11 februari 
bezoeken in het parochiehuis waar de sponsorkinderen met hun ouders zullen 
komen. Daarna zullen we enkele van de huisjes bezoeken. Hij is teleurgesteld dat 
we geen ruimte meer hebben om een lunch of diner bij hem te hebben. Ons 
programma is inmiddels vol. 
 
Woensdag 3 februari 
Na het verjaardagsontbijt bij Sriya wandelen we naar het klooster bij de 
Mirisawetiya tempel. De Thero (hoofd van het klooster) is in Colombo en zijn 
plaatsvervanger Indrarathnana (foto) komt na een poosje opdagen. We hebben 
een fijn gesprek over de politiek en de toekomst van Sri Lanka na de oorlog. 
Hij vraagt of we de Engelse tekst van een ‘bedelbrief’ die op zijn PC staat willen 
bekijken of er fouten in zitten. Erg aandoenlijk. 
Hij wil graag dat we terugkomen als de Thero weer aanwezig is. We spreken af 
voor maandagmorgen. We hebben dan nog tijd om het kleuterschooltje te 
bezoeken en daar te lunchen. 
 
Vrijdag 5 februari 
Vandaag bezoeken we het project van Arunodaya Maha Sangamaya in 
Medirigiriya. Het is een prachtige route ernaartoe over een goede weg door een 
weelderig groen landschap met bergen, maar ook veel rijstvelden. 
(Tijdens de moesson is er veel regen gevallen, zodat het landschap intens groen is 
en de meren vol zijn. Na een paar maanden is in deze zone het water op en staan 
de meeste meren en waterbekkens weer droog). 
We worden eerst ontvangen in het kantoor van Arunodaya, waar ons een mierzoet 
geparfumeerd drankje wordt aangeboden (cream soda). Dan gaan we naar het 
dorpje Akbarpura waar toiletten en putten zijn gebouwd. We worden in het 
dorpshuis ontvangen en krijgen beiden weer bloemslingers omgehangen. Dan 
gaan we het gebouwtje in waar de moslimmannen vooraan staan en de vrouwen 
achterin. Voordat de speeches beginnen wordt er door een van de aanwezige 
mannen gebeden. Er is maar een persoon die Singalees spreekt en hij houdt een 
speech, die door Siri voor ons wordt vertaald. 
Het gaat hier om een Moslimgemeenschap, die in 1999 door de Tamiltijgers is 
aangevallen. Velen zijn gedood en vrouwen verkracht. In 2004 mochten zij die 
waren gevlucht van de overheid op hun grond terugkeren, waar zij sinds die tijd 
weer een bestaan aan het opbouwen zijn. We zien blijde gezichten bij de 
aanwezigen. 
Na deze bijeenkomst gaan we een aantal van de uitgevoerde werken bekijken. De 
weg ernaartoe is ontzettend slecht en het gebied uitgebreid. We rijden hier 
ongeveer 25 km, meestal stapvoets de kuilen ontwijkend, maar door een prachtig 
groen landschap met hoofdzakelijk rijstvelden of tussen grote meren door. 
De toiletten en putten zijn allemaal voorzien van de tekst: “Funded by: Stichting 
Theo de Wit Lanka Education Fund. Implemented by Arunodaya - 2009”. 
De meeste mensen wonen nog in lemen hutjes, maar er zijn veel bouwactiviteiten. 
De overheid heeft een (schamel) bedrag gegeven voor de bouw van huizen. De 
mensen die we bezoeken zien er blij en dankbaar uit. Als we een van de putten 
bezoeken komt een buurvrouw vragen of zij ook een kakhoesie van ons kan 
krijgen. 
Het water in de putten is van een uitstekende kwaliteit en voldoende. Bij de laatste 
familie bezoeken we een toilet dat midden op een open vlakte staat. Het lemen 
hutje staat er wel 100 meter bij vandaan. Ze willen echter bij het toilet een nieuw 
huis bouwen. Deze familie is een groot terrein aan het ontginnen voor de teelt van 
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groenten. Ze zijn bezig met het aanleggen van een irrigatiesysteem door middel 
van pijpleidingen. Heel ondernemende mensen. 
Onderweg hebben we thuis bij een van de medewerkers van Arunodaya (hij werkt 
voor de Stichting Theo de Wit, wordt ons verteld) een heerlijke Srilankaanse 
rijsttafel aangeboden gekregen. 
We zijn vanochtend om acht uur vertrokken en zijn pas na zessen weer terug in 
het hotel. Het was een zeer vermoeiende tocht. 
 
Maandag 8 februari 
Vanochtend zijn we dus uitgenodigd voor de lunch in de tempel. Gistermiddag 
werden we gebeld dat de Thero (foto) onverwacht weer naar Colombo moest. Ons 
programma zat vol zodat we hem op dat moment niet konden bezoeken. 
We brengen een paar uur zeer aangenaam bij de monniken door. Krijgen thee met 
heerlijke zelf gebakken koeken aangeboden. Indrarathnana (de ‘tweede man’) gaat 
koken, samen met twee andere monniken. Wij zitten heerlijk buiten bij de keuken 
en kunnen de werkzaamheden gadeslaan. Het is toch wel heel speciaal achter de 
schermen van een klooster te kunnen kijken. 
Als Indrarathnana klaar is met koken hebben we een fijn gesprek met hem en een 
andere monnik op de voorgalerij over het uitdragen van de leer van Boeddha. Bij 
vele gebeurtenissen in het leven van een mens wordt er door de monniken 
gebeden. Dit bidden is niet het aanroepen van een godheid maar het uitdragen van 
de woorden van Boeddha (een soort gelijkenissen, zoals wij die van Jezus 
kennen). 
We krijgen een heerlijke lunch: rijsttafel met veel gerechten en een zalig toetje, 
opgediend in een gehalveerde uitgeholde ananas. 
(Op het moment dat we dit verslag bijwerken worden Helma en Leon Thijssen 
weggebracht naar Düsseldorf Airport en zullen zij zich morgen hier bij ons voegen). 
 
Dinsdag 9 februari 
Inderdaad kwamen Helma en Leon vandaag om ca drie uur aan in Tissawewa 
Grand. Ze hadden een overstap in Dubai en vertragingen gehad met de vluchten. 
 
Woensdag 10 februari 
Als eerste bezoeken we vandaag het IDP-dorpje in Mankadawala. Hier wonen 23 
Singalese gezinnen die in het verleden uit de omgeving van Mannar (Tamilgebied) 
zijn verdreven. 
We worden ontvangen met bloemslingers. Het zijn schamele behuizingen waarin 
deze mensen wonen. De bestaande kakhoesies moeten allemaal vervangen 
worden, op de meesten zitten geen daken meer en de muren zijn slecht. Hier 
moeten 17 toiletten worden gebouwd, 3 putten worden geslagen en 2 hersteld. 
Dan gaan we naar een dorpje Mahanikawewa in het Kebithigollewa district. Hier 
wonen gevluchte Singalezen uit het noorden tussen permanente bewoners. Ze 
hebben nog bijna geen behuizing. Er staan 21 frames voor tijdelijke cadjun-
onderkomens (cadjun is palmblad, waarmee de daken en muren worden gedicht). 
Ons wordt verzocht of we in ieder geval zouden kunnen zorgen voor betonnen 
vloeren in deze schamele huisjes, zodat de vloeren droog blijven in de regentijd.  
Er wonen ongeveer 40 gezinnen, 182 personen. De mensen zien er door het 
gebrek aan water onverzorgd uit. 
We hebben een uitvoerig gesprek met vooral twee bewoonsters. Het hele dorpje 
loopt uit. 
Siri en Harsha zullen met het districtshoofd overleggen wat hier de meest 
noodzakelijke hulp moet worden. Dat zullen naast de vloeren in ieder geval weer 
putten en wc’s zijn. 
 
Donderdag 11 februari 
Om vier uur maken we onze opwachting in het parochiehuis van father Andrew. 
Negen van de tien sponsorkinderen zijn aanwezig. Ze worden allemaal aan ons 
voorgesteld en ze tonen ons hun notitieboekje waarin per drie maanden het 
sponsorgeld van RS 500 per maand wordt genoteerd. Een wat ouder meisje houdt 
een toespraakje waarin wij worden bedankt voor de steun. Zij gebruikt het 
sponsorgeld voor het volgen van extra lessen voor Engels en maatschappijleer. Er 
worden over en weer vragen gesteld en beantwoord. Arnold wordt getest op zijn 
parate kennis van het Singalees. 
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Father Andrew heeft al tien nieuwe kinderen op een wachtlijst, maar eigenlijk nog 
vijf meer. 
Hierna gaan we naar Kalathewa, het dorpje waar de tien huizen staan, die met 
onze steun zijn (af)gebouwd. We worden bij een van de huizen hartelijk door de 
gemeenschap ontvangen met bloemslingers door kinderen aangeboden. 
We krijgen thee met heerlijke lekkernijen erbij. Er worden weer toespraken 
gehouden door father Andrew en een van de bewoonsters over hoe dankbaar ze 
zijn. We bezoeken negen van de tien huizen en dan is het donker en ons 
programma behoorlijk uitgelopen. Aan de meeste huizen moet nog wel een en 
ander gebeuren. Sommigen zijn zo goed als klaar. 
Terug in het hotel nemen we snel een bad en op naar onze volgende afspraak bij 
Sriyani en Priyantha. We zijn bijna een uur te laat. 
 
Vrijdag 12 februari 
We vertrekken om negen uur naar Helambagaswewa in het Nuwaragam Palatha 
district ten noorden van Anuradhapura. Het is niet zover maar de zandwegen zijn 
over het algemeen slecht. Eerst rijden we langs prachtig groene rijstvelden maar 
de omgeving wordt steeds meer jungle, waar ook wilde olifanten voorkomen. In 
een van de drie dorpjes, Peeniyagala, worden we ontvangen door kinderen die ons 
sirih-bladeren aanbieden. Stoelen staan klaar onder een boom. We krijgen 
maïskolven aangeboden en kruidenthee. 
In dit gebied gaat het om permanente bewoners die nauwelijks een dak boven hun 
hoofd hebben. De cadjun daken en de lemen wanden worden aangevreten door 
termieten, zodat deze vaak vervangen moeten worden. We hebben in Sri Lanka al 
veel gezien, maar zo armoedig als dit nog niet eerder. Het ontbreekt er aan van 
alles. Er is maar een waterpomp voor de 20 gezinnen die hier wonen. Er is geen 
elektriciteit, een enkel huis heeft solar. We maken een wandeling langs de huisjes 
over paadjes van soms nog geen halve meter breed. 
In een van de huisjes krijgen we nog een versnapering: bijenhoning in de raat, die 
we er uit kunnen zuigen. We bezoeken maar een van de drie dorpjes, in de andere 
twee schijnt het net zo armoedig te zijn. Dit is een project van Safe Foundation en 
er moeten in totaal 10 putten en 58 toiletten komen. 
Op de terugweg lunchen we met wat meegenomen creamcrackers en blokjes 
kaas, want in deze hele omgeving is niets te krijgen. Onze picknickplek ligt bij een 
brug over de Malwatu Oya (rivier die ook door Anuradhapura stroomt), een 
idyllische plek. Dorpsjongens vermaken ons met hun capriolen in het water. 
Vanavond zijn we uitgenodigd door Dr. Caldera, arts en burgemeester van 
Anuradhapura in restaurant Milano. We worden door de dokter ontvangen met 
arrack en bites en krijgen een heerlijke rijsttafel. 
 
Zaterdag 13 februari 
Vandaag bezoeken we het project van Siwmaga (Sivumaga) in het IDP-dorp 
Suwaudana, Morakewa in het Horowpothana district. Via de A12 gaat het richting 
Trincomalee. De manager van Siwmaga, Chandana Ekanayaka, staat ons in 
Morakewa op te wachten en rijdt op zijn motor voor ons uit. Als we in het 
armoedige dorpje aankomen moet de plaquette door Helma worden onthuld. Er 
staat een heel verhaal op, zowel in het Engels als Singalees: 
 
Construction of 26 toilets and 03 drinking wells at IDP Suwaudana, Morakewa 
village, Horowpothana.  
Funded bij Theo de Wit Lanka Education Foundation of Netherlands. 
Implemented by Sivumaga Community Organization Horowpothana. 
Declared open by Hon. President Ms. Helma Thijssen, Hon. Secretary Mr. Gijs van 
Randwijk and Hon. Treasurer Mr. Arnold Groothuis on 13 february 2010. 
 
In dit dorpje wonen voornamelijk Singalese en een paar Moslim families. Ze zijn 
afkomstig uit de grensstreek van het Trincomalee district. 
De 26 toiletten en de 3 putten zien er goed uit en zijn allemaal voorzien van het 
opschrift: 
Supported bij Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund (in de vorm van ons 
logo). 
Implemented bij Sivumaga 2009. 
De behuizing van de bewoners is vreselijk slecht. Lemen hutjes met zinken daken. 
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Als we de hele rondgang langs alle putten en veel toiletten hebben gemaakt volgt 
er bij een van de huisjes een bijeenkomst in de schaduw van een grote boom. Er is 
inmiddels ook een Boeddhistische priester bijgekomen en Chandana houdt een 
toespraak. Hij spreekt zijn dankbaarheid naar ons uit waardoor dit project 
gerealiseerd kon worden. Het was niet helemaal zonder moeilijkheden verlopen, 
omdat niet iedereen geholpen kon worden met een put en dat werkte jaloezie in de 
hand. 
Ook de priester houdt een toespraak en een van de vrouwelijke bewoonsters. 
Dankbaarheid is de hoofdmoot van de speeches en ze spreken de wens uit nog 
meer hulp te krijgen. 
Op het kantoor van Siwmaga in Horowpothana krijgen we een voortreffelijke lunch 
aangeboden bereid met plaatselijke ingrediënten. 
 
Maandag 15 februari 
Op onze terugreis naar Negombo bezoeken we het tehuis voor ‘straatjongens’ 
House of Light in Melsiripura. Ook hier vergezellen Siri en Harsha ons. Siri heeft al 
een verslag gemaakt van de vorige bezoeken aan de projecten. 
We worden ontvangen door de beheerder Aruna Shantha. Hij en zijn vrouw 
hebben beiden een baan en met meerdere vrijwilligers runnen zij dit tehuis. Het 
terrein ziet er keurig uit. Er is een grote moestuin waar groenten en kruiden 
verbouwd worden. Ook is er een rijstveld en verbouwen ze maïs. Er staan veel 
fruitbomen en ze hebben een koeienstal met zeven koeien. Ze zijn nagenoeg 
zelfvoorzienend. 
We krijgen een goede indruk van het management en spreken af in eerste 
instantie één van de zes punten uit de lijst met aanvragen te helpen realiseren. Dat 
is de (af)bouw van een hal met boven een slaapzaal. Betonnen stenen hiervoor 
worden door de oudere jongens zelf gemaakt. 
We krijgen frisdrank en thee aangeboden met de nodige versnaperingen. 
 
We lunchen daarna in Kurunegala en na de lunch zetten we Siri en Harsha af bij 
het busstation. Harsha wenst dat we heel gauw terugkomen. We hebben de 
afgelopen paar weken een goede indruk van de jonge kerel gekregen. Hij is naast 
Siri een heel goede aanvulling voor “onze mensen” in Sri Lanka. 
 
Dinsdag 16 februari 
Dit is onze laatste dag, vannacht vliegen wij terug. Vanmorgen is het 
reisgezelschap van Helma en Leon aangekomen en morgen gaan zij aan de 
rondreis beginnen. O.a. de Doven- en Blindenscholen in Bandarawela en Tangalle 
en enkele huisjes uit het huizenproject zullen nog bezocht worden. 
 
Gijs van Randwijk 
Arnold Groothuis 
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Geschiedenis 
 
Theo de Wit en Gijs van Randwijk gingen in 1977 voor de eerste keer op vakantie 
naar Sri Lanka, waar zij tijdens hun verblijf in contact kwamen met enkele arme 
gezinnen. In 1978 gingen ze weer na een uitnodiging voor een zilveren bruiloft. Al 
gauw werden door hun privé een paar kansarme gezinnen financieel gesteund en 
enkele huisjes gebouwd. 
In 1981 kwamen zij in contact met de Anuradhapura Deaf and Blind School. Door 
dit contact raakte met name Theo geboeid in het wel en wee van de school. Met 
minimale middelen probeerde men daar dove of blinde kinderen voor te bereiden 
op een zelfstandig, althans zo onafhankelijk mogelijk bestaan. 
Theo heeft tot aan zijn plotselinge dood in 1986 intensief geld ingezameld onder 
vrienden, familie en onbekenden aan wie hij dia’s vertoonde, die hij in de loop der 
jaren had gemaakt. Iedere keer als hij naar Sri Lanka ging, bracht hij het 
ingezamelde geld zelf naar de school. 
 
Met Theo's dood kwam een abrupt einde aan deze hulp voor deze school. Gijs van 
Randwijk bleef wel de individuele gezinnen steunen. 
 
Eind 1991 ging Gijs voor het eerst na Theo’s dood weer naar Sri Lanka, nu samen 
met Arnold Groothuis. Na eerst een periode op dezelfde wijze als Theo bezig te 
zijn geweest, werden de activiteiten in 1993 ondergebracht in een stichting, zodat 
fondswerving voor de school meer regulier en op grotere schaal kon plaatsvinden. 
Dat de stichting de naam van Theo de Wit draagt is een eerbewijs aan de 
nagedachtenis van een sociaal bewogen mens. 
 
De stichting werd bepaald een succes. In 2002 werd door Gijs en Arnold samen 
met onze contactpersoon, Siri Dodantenna, een rondreis gemaakt naar andere 
doven- en blindenscholen, verspreid over het eiland. In hetzelfde jaar werden de 
statuten aangepast, zodat ook steun kon worden verleend aan andere kansarme 
personen of gemeenschappen. O.a. werd in 2004 in Bentota een bejaardentehuis 
voor kinderloze bejaarden gebouwd. 
 
Na de Tsunami eind 2004 zijn er spontaan door derden acties gevoerd, zodat de 
stichting op grote schaal hulp kon verlenen. 
 
Sinds 2005 houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het financieren van het 
slaan van waterputten en het bouwen van eenvoudige toiletten (kakhoesies) in de 
arme buitengebieden van Anuradhapura. Sanitaire voorzieningen is een van de 
millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Deze basisvoorzieningen zorgen voor 
een betere hygiëne en komen vooral ook de gezondheid van kinderen ten goede. 
 
Door of via de stichting worden individuele minder draagkrachtige personen 
gesteund: 
 
 meerdere gezinnen met schoolgaande kinderen 
 financiële bijdrage voor kreupel meisje Dhineshika; 

bouw van een speciale kamer en westers 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 meerdere (eenvoudige) huizen voor minder draagkrachtigen, 
rechtstreeks door de stichting maar ook via Father Andrew in Anuradhapura 

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

 afbouw woning van een weduwe met drie kinderen, waarvan de man/vader 
bij een bomaanslag in oktober 2008 om het leven is gekomen 

 
 
De volgende projecten zijn sinds 1993 gerealiseerd of worden uitgevoerd (zie de 
plaatsnamen in rood op de kaart van Sri Lanka op pagina 22): 
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 Siwmaga Community Organisation in 

Horowpotana 
2008 - 2009  bouw 26 toiletten en drie waterputten in Morakewa 

 sponsoring schoolspullen voor 23 kinderen 
  
 Arunodaya Maha Sangamaya in Medirigiriya 
2008 - 2009  bouw 15 toiletten en vier waterputten  
  
 Opleiding voor doven in Bandarawela 
2008 - 2009  in oktober 2008 is een beroepsopleiding gestart in 

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

  
 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 
  
 Rajarata Participatory Development 

Foundation in Medawachchiya 
2005 - 2009  bouw 77 toiletten en 34 waterputten in de arme 

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

2007 - 2008  bouw uitbreiding kinderdagverblijf 
medefinanciering Wilde Ganzen en 
Stichting Inzet der Lage Landen 

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 
  
 Tsunami 
2005  directe noodhulp 
  vissersboten via National Development Bank 
  steun aan de wederopbouw van Galle via Stg 

Nederland-Sri Lanka in Den Haag 
  aanschaf huishoudelijke apparatuur voor diverse 

gezinnen 
  

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. 
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Sugatha Home for the Aged in Bentota 

2009  wasmachine 
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 op schoolterrein 
 

Deaf and Blind School in Tangalle 
2003 - 2004  bouw jongensinternaat, 

medefinanciering door Wilde Ganzen/ICCO.  
2002  computer 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; 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 
audiologisch centrum 

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) 
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