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Voorwoord 
 
Onze stichting heeft vele jaren kunnen rekenen op de steun van onze Honorary 
Inspector in Sri Lanka, de heer Siri Dodantenna. Hij was als secretaris van de 
Doven en Blindenschool in Anuradhapura bekend met de vele behoeften van 
gehandicapten in Sri Lanka. 
Hij bracht ons ook in contact met andere doven- en blindenscholen in zijn land. 
Door zijn tussenkomst heeft de stichting de ergste noden kunnen verlichten door 
het bouwen van lokalen, sanitaire voorzieningen en muren om de scholen. 
Hij was het ook die ons wees op de arme landelijke gebieden rondom 
Anuradhapura. Tot nu toe zijn we daar nog steeds bezig. 
Na vele jaren van intensief samenwerken zullen we het nu zonder hem moeten 
doen.  
Siri is op 14 december 2011 op 80 jarige leeftijd overleden. 
Hij ging graag mee als we een “rondje” Sri Lanka maakten. Hij kende zijn 
landgenoten heel goed en wees ons op zaken die volgens hem niet klopten. `s 
Avonds na een vermoeiende dag, zat hij in een luie stoel in zijn sarong tevreden 
naar onze verhalen te luisteren. Hij vertelde ons in zijn perfecte Engels, over zijn 
land en zijn bewoners en de geschiedenis van toen nog Ceylon. Hij deelde met mij 
de interesse voor de VOC en bezorgde me interessante boeken over die tijd. 
Onze stichting mist hem zeer. Ook ik mis hem zeer. Ik was erg aan hem gehecht 
geraakt. 
 
Gelukkig voor de stichting heeft hij op tijd zijn opvolger gevonden in Harsha 
Jayarathna. 
Hij vertrouwde Harsha geheel. Uit de verhalen van Harsha kunnen we opmaken 
hoezeer ook hij gesteld was op zijn illustere voorganger. Bij mijn laatste bezoek 
aan de familie van Siri was wel duidelijk hoe zeer ook de familie Dodantenna aan 
Harsha gehecht is. 
  
In mijn voorwoord bij het jaarverslag van 2010 hebt u kunnen lezen dat in Sri 
Lanka de Millenniumdoelen ten aanzien van schoon drinkwater, nog steeds niet 
zijn bereikt. 
Ook nu in 2012 is dit doel nog niet gehaald. 
 
Onze stichting is samen met Harsha en zijn stichting “Safe Foundation”, al een 
paar jaar bezig om in de landelijke buitengebieden van Anuradhapura te zorgen 
voor meer waterputten en de zo noodzakelijke w.c.`s,“kakhuusies”. 
Elk jaar weer worden we in een ander afgelegen dorpje ontvangen met slingers en 
een groot bord waarop de opening wordt aangekondigd van de w.c.`s en putten. 
Iedereen loopt blij met ons mee om de w.c.`s stuk voor stuk te openen, d.w.z. te 
bekijken en de familie voor het toiletje te fotograferen!  
Na afloop zitten we in een kring en luisteren we naar de woorden van dank. 
Vaak zijn deze toespraken erg ontroerend en beseffen we dat voor ons zo vele 
zaken wel heel erg vanzelfsprekend zijn. 
 
Door de steun die de stichting krijgt van vele en trouwe donateurs en individuele 
schenkingen is het ook mogelijk geworden om microkredieten te verstrekken aan 
boeren in de landelijke gebieden. Ook hier zijn we afhankelijk van de steun van 
Harsha die de mensen kent en weet of het krediet ook goed besteed wordt om 
daarmee wat meer van het leven te maken.  
 
Tijdens mijn eerste bezoek aan Jaffna (februari 2012) en de reis er naar toe via 
Mannar heeft weer eens duidelijk laten zien dat hulp aan dit prachtige land heel erg 
nodig is. De oorlog is voorbij maar voordat iedereen in dat gebied weer in 
menswaardige omstandigheden kan leven zijn we vele jaren verder.  
Het zou prachtig zijn als andere hulpverleners de weg naar het noorden van Sri 
Lanka vinden. 
 
Mogen we hopen en rekenen op de steun van donateurs en fondsen, ook dit jaar 
weer? 
 
Kilder, juni 2012. 
Helma Thijssen, voorzitter 



Stichting Theo de Wit – Lanka Education Fund 

2 

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 in 2011 maandelijks bij elkaar geweest en het voltallige 
bestuur heeft drie 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. 
Leon Thijssen, Rob Roelofsen en Lucy Römer zetten zich regelmatig in voor pr-
activiteiten. 
De heer Siri Dodantenna, sinds 1995 de Honorary Inspector, is op 14 december 
2011 overleden. Hij was in juli 80 jaar geworden en woonde in Anuradhapura. De 
contacten en correspondentie met betrekking tot de projecten liepen via hem. 
Regelmatig maakte hij een inspectiereis langs de projecten, de laatste twee jaar 
samen met zijn assistent Harsha Jayarathna uit Saliyapura. Tot het laatst toe was 
Siri zeer betrokken bij het lot van kansarme landgenoten en het werk van de 
stichting. 
Harsha Jayarathna is een waardige opvolger van hem. 
 
Het bestuur en de ambassadeurs zijn allen vrijwilligers en kunnen geen kosten 
declareren. Ook de bezoeken aan Sri Lanka en de projecten worden privé betaald. 
De inspecteurs krijgen een onkostenvergoeding. 
 
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, waar ook bezuinigd wordt. 
 
Stichting Theo de Wit is ook aangesloten bij de “Stichting Het Goede Doel”, een 
fonds opgericht in 1998 bij het automatiseringscentrum van de Belastingdienst 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. 
Een in december 2011 gehouden spinningmarathon door Apeldoorns personeel 
van de Belastingdienst heeft voor onze stichting € 1575 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 in 2009 bij deze 
organisatie aangesloten (www.partin.nl), maar gezien de politieke ontwikkelingen 
op ontwikkelingssamenwerking heeft de stichting eind 2011 het lidmaatschap 
beëindigd. 
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De stichting in het jaar 2011 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
Per 1 januari 2008 is onze stichting door de Belastingdienst (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 vennoot-
schapsbelasting.  

 
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. 
 
CBF 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de resultaten uit ons jaarverslag 2010 
opgenomen in hun Verslag Fondsenwerving 2010. 
 
Fondsen 
Naar aanleiding van een artikel in het dagblad TCTubantia heeft een medewerker 
van de Rabobank West Twente het sanitatieproject in Siyambalagaswewa 
voorgedragen bij het sociaal fonds Share4More van de Rabobank. Dit fonds heeft 
een donatie gedaan voor de bouw van 28 toilethuisjes en het slaan van vier 
waterputten. 
 
Wereldwinkel Bergh 
Van de Wereldwinkel Bergh kregen we opnieuw een brief dat ze 2010 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. 
 
Srilankaanse ambassade 
Op 11 februari 2011 zijn Helma en Leon Thijssen, en Arnold Groothuis op 
uitnodiging van de Srilankaanse Ambassade naar Den Haag gereisd om de 
receptie van de Ambassadeur, Mevr. Grace Asirwatham, bij te wonen ter ere van 
Onafhankelijkheidsdag (1948). 
18 november heeft de penningmeester op uitnodiging van de Srilankaanse 
ambassade een receptie in Den Haag bezocht ter ere van het bezoek van de 
Minister van Industrie en Handel en zijn gevolg. Naast het bedrijfsleven waren alle 
Nederlandse bij de ambassade bekende NGO’s die iets doen voor Sri Lanka 
uitgenodigd, maar de bijeenkomst ging eigenlijk om verbetering van de handel, 
m.n. de export naar ons land. 
 
Evenementen en presentaties 
Braderieën 
De stichting heeft zich tijdens de Markelose braderieën onder erbarmelijke 
weersomstandigheden met een kraam gepresenteerd. Ook met regen in Zeddam 
en mooi weer in ’s-Heerenberg is aan braderieën deelgenomen. 
Naast de opbrengst uit de verkoop van spulletjes heeft de presentatie enkele 
donateurs opgeleverd. 
 
Festival Mondial Light 
Het festival werd gehouden op zaterdag 10 september 2011 in het verpleeg- en 
reactiveringscentrum Randerode in Apeldoorn. Organisaties aangesloten bij 
Mondial presenteerden zich en er was een afwisselend programma op het podium. 
Ook de kramen van de deelnemende organisaties kregen veel aandacht van het 
publiek. 
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Media 
In april 2011 is een artikel over het werk van de stichting in het regionale dagblad 
TCTubantia geplaatst. 
In september is in deze krant melding gemaakt van de donatie van Share4More. 
 
In verband met het Festival Mondial Light is in de regio Apeldoorn veel aandacht in 
de media geweest. 
 
De stichting en Sri Lanka 
 
Srilankaanse overheid 
De Srilankaanse regering heeft maatregelen genomen ter voorkoming van het 
doorsluizen van geldstromen uit het buitenland naar bijv. terroristische 
organisaties, pedo-netwerken en het witwassen van crimineel verkregen geld. Zij 
heeft daarom besloten dat INGO’s (International Non Government Organisations) - 
en onze stichting is een INGO - een ‘branche’ moeten openen in Sri Lanka of 
aansluiting zoeken bij een bestaande Srilankaanse NGO (Non Government 
Organisation). Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en 
rapporteert aan de overheid hoeveel geld er door de INGO beschikbaar is gesteld 
en hoeveel ervan is besteed, kortom de boekhouding van een project. 
Het stichtingsbestuur heeft begrip voor deze voorzorgsmaatregel. Het betekende 
wel veel administratieve rompslomp, maar dat is onvermijdelijk in een 
bureaucratisch ingestelde staat als Sri Lanka.  
Tijdens de eerste week van zijn verblijf heeft het dagelijks bestuur veelvuldig 
vergaderd met onze beide kontaktpersonen Siri Dodantenna en Harsha 
Jayarathna i.v.m. de genoemde maatregel van de Srilankaanse overheid. In die 
week hebben het dagelijks bestuur en beide kontaktpersonen ook twee dagen in 
Colombo doorgebracht voor een onderhoud met de autoriteiten over de maatregel. 
Verder moest er nog worden gewerkt aan het verstrekken van aanvullende 
gegevens die het betrokken ministerie (Social Services) eiste. 
De procedure is in februari 2011 in gang gezet, maar de aanvraag is niet 
gehonoreerd. 
De maatregel brengt geen wezenlijke verandering in ons verlenen van 
ontwikkelingshulp. Tot dusver werkt de stichting altijd samen met nationale NGO’s 
die door ons gefinancierde projecten uitvoeren. 
De enige consequentie is geweest dat op last van de Srilankaanse overheid onze 
bankrekeningen bij de National Development Bank in Colombo in oktober zijn 
geblokkeerd en in juni 2012 opgeheven. 
 
Bezoek aan Nederlandse ambassade in Colombo 
Op de een na laatste dag van het verblijf in Sri Lanka heeft het dagelijks bestuur 
en het reisgezelschap een prettig en verhelderend onderhoud gehad met Bas van 
Noordenne, de chargé d’affaires (zaakgelastigde) a.i. 
 
Overlijden Siri Dodantenna 
Woensdagmorgen 14 december 2011 bereikte ons het droevige bericht dat onze 
contactpersoon Siri Dodantenna op ruim 80-jarige leeftijd is overleden. Hij was al 
geruime tijd ziek en ging de laatste twee jaar zienderogen achteruit. Maar tot op 
het laatst was hij zeer betrokken bij het lot van de kansarmen in zijn land en bij het 
werk van onze stichting. 
In oktober nog hadden we gesprekken over de lopende zaken en ging hij met ons 
mee de projecten bezoeken. 
Sinds 1995 was hij onze “ogen” daar en hij kende zijn landgenoten door en door. 
Medio 2009 nam hij een assistent en met de nu 31-jarige Harsha Jayarathna heeft 
de stichting een goede opvolger, al zullen we Siri enorm missen. 
 
Markelo, augustus 2012 
Gijs van Randwijk, secretaris 
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De toestand in Sri Lanka 
 
Ten gevolge van de hevigste regenval in 50 jaar van november 2010 tot februari 
2011 zijn in het noorden en oosten van Sri Lanka en rond Anuradhapura dijken van 
veel waterreservoirs beschadigd. In sommige gebieden leidde dat tot aanzienlijke 
overstromingen en er waren landverschuivingen. Een miljoen mensen moest voor 
het water op de vlucht en 37 mensen vonden de dood. 20% van de rijstvelden is 
verwoest en vele huizen zijn beschadigd of vernield. De meeste wegen waren 
slecht begaanbaar doordat het asfalt was weggespoeld. 
 
In februari 2011 heeft het dagelijks bestuur met hun reisgezelschap de gevolgen 
van de watersnood met eigen ogen kunnen zien en welke schade de lemen hutjes 
hebben geleden. Van sommige was niet meer over dan wat takken en een hoopje 
klei. 
 
De projecten 

 
Gezinsvervangend tehuis “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 oorlogshandelingen geïsoleerd zijn geraakt. Allen komen uit verschillende 
etnische dan wel religieuze bevolkingsgroepen. 
Bij het bezoek van het dagelijks bestuur begin 2010 spreken we 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 grotere jongens zelf gemaakt. 
De bouw van de slaapzaal was in september 2010 gereed. Behalve de bouw heeft 
de stichting ook de aankoop van 15 bedden en matrassen gefinancierd. Op 16 
februari 2011 is hier tijdens de ontvangst van het dagelijks bestuur door onze 
voorzitter een plaquette onthuld. 
 
Sanitaire projecten 
De zes waterputten en 27 toilethuisjes in Mankadawala en Peeniyagala zijn klaar. 
Bij beide dorpjes werden tijdens de bezoeken door de voorzitter plaquettes 
onthuld, ook bij het vloerenproject in Mahanikawewa. 
Met de bouw van drie waterputten en 20 wc’s in Mahairikawa is begin 2011 een 
begin gemaakt en eind dat jaar ook afgerond. De boeren hier hielden veel geiten, 
maar door de hevige regens en hierdoor lage temperaturen is het merendeel 
doodgegaan. 
20 huisjes zijn beschadigd of helemaal vernield. De stichting zou graag deze 
bewoners willen helpen aan eenvoudige stenen huisjes. De bewoners gaven 
echter prioriteit aan de putten en wc’s. 
 
Sponsorproject van father Andrew 
Medio 2010 is father Andrew van de parochie in Anuradhapura overgeplaatst naar 
het 30 kilometer zuidelijker gelegen Kekirawa. 
Naast de tien sponsorkinderen in Anuradhapura heeft de priester ook tien 
sponsorkinderen in Kekirawa, die tijdens ons bezoek in februari 2011 allemaal zijn 
voorgesteld. 
Het sponsorproject is financieel mogelijk gemaakt door de stichting Inzet der Lage 
Landen te Apeldoorn. 
 
Dovenschool in Bandarawela 
Tijdens hun bezoek aan de houtbewerkingsafdeling van de dovenschool in 
Bandarawela heeft Rob Roelofsen een set beitels overhandigd, die hij speciaal in 
Nederland had gekocht. Iedereen was heel enthousiast en zeker toen Rob met 
behulp van de beitels een mooie vaas ging draaien. 
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Nieuwe projecten 
 
Helambagaswewa ten noorden van Anuradhapura 
In dit gebied gaat het om permanente arme boerenbevolking en vluchtelingen die 
nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben. De cadjundaken 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. In een van de drie dorpjes die we bezoeken 
is er maar een waterpomp voor de 20 gezinnen die hier wonen. Er is geen 
elektriciteit, een enkel huis heeft een zonnepaneel. We maken een wandeling 
langs de huisjes over paadjes van soms nog geen halve meter breed. Tijdens de 
hevige regenval zijn in dit gebied 20 lemen hutjes volledig of gedeeltelijk vernield. 
Ook zijn bijna alle geiten van deze boeren omgekomen door de regen en hierdoor 
lage temperaturen. 
Ook hier wordt een project door Safe Foundation uitgevoerd: er moeten in de drie 
dorpjes totaal 10 putten en 58 toiletten komen. 
Het project in het dorpje Peeniyagala is in 2010 uitgevoerd en in Mahairikewa in 
2011. 
In het dorpje Siyambalagaswewa moeten 4 putten en 28 wc’s komen. Deze 
worden in 2012 gerealiseerd. Hiervoor is van het sociaal fonds Share4More van 
personeel van de Rabobank € 5.000 ontvangen. 
Bij alle projecten worden door de uitvoerende organisatie ook voorlichtings-
programma’s gegeven. 
 
Microkrediet 
In het Helambagaswewa district is Safe Foundation medio 2011 begonnen met 
het verstrekken van microkredieten. Dit geeft m.n. de arme boeren de gelegenheid 
landbouwintersiever te werken of een winkeltje op te zetten. 
 
Leningen 
Aan S.M. Farook in Anuradhapura is een lening verstrekt (af te lossen in drie jaar) 
voor de aankoop van een driewielige taxi, de zgn. tuktuk, verreweg het populairste 
vervoermiddel in Sri Lanka. 
Aan Asela Sampath in Mihintale is een lening verstrekt voor de bouw van een 
muur om zijn waterput. Het water heeft hij nodig voor de irrigatie van zijn 
groententuin. De producten zijn bestemd voor de verkoop. 

 
Individuele steun 
Meerdere kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen worden door of via de 
stichting financieel gesteund. 
 
In maart 2011 tijdens onze reis is besloten om een weduwe in Ella ook op te 
nemen en te helpen. Het gezin bestaat uit de moeder, een gehandicapte dochter 
en twee zoontjes. Vader is aan kanker overleden. Moeder moet aan geld/eten zien 
te komen door bij haar familie aan te kloppen. Het geld is voor de ontwikkeling van 
de kinderen. In Zieuwent is een familie gevonden die deze sponsoring op zich 
neemt. 
Sinds september 2011 wordt een nieuw gezin in Ettampitiya met een dochter van 
18 en een zoon van 12 geholpen. De vader van het gezin is hartpatient en kan niet 
werken.  
Steun aan een gezin in Mihintale is beëindigd. De drie kinderen hebben met goed 
gevolg het voortgezet onderwijs afgerond en hebben nu werk. 
 
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 
48 waterputten en 165 toilethuisjes gefinancierd. In voorbereiding is een project 
met 4 putten en 28 toilethuisjes. 
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Het Festival Mondial Apeldoorn wordt gehouden op zaterdag 8 september 2012 in 
het Oranjepark in Apeldoorn onder het motto: 

“de wereld rondom” 
 
Markelo, augustus 2012. 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
 

 
 

Kascontrole 
Op 24 juni 2012 hebben ondergetekenden Helma Thijssen-Arts en Rob Leijten een 
kascontrole uitgevoerd op de financiële administratie van Arnold Groothuis 
(penningmeester van de stichting Theo de Wit – Lanka Education Fund). 
 
De controle strekte zich uit over het tijdvak 1 januari 2011 tot en met 31 december 
2011. 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 2011 bedroeg € 5.751,97 
 
Voorgesteld wordt de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor 
het door hen gevoerde beheer. 
 
Markelo, 24 juni 2012 
de kascommissie 
Helma Thijssen-Arts en Rob Leijten 
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Financieel verslag 2011 
 
Baten: 
 
De inkomsten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen. Ook zijn er 
weer meerdere bijzondere giften gedaan. Het sociaal fonds Share4More van 
personeel van de Rabobank heeft een belangrijke donatie gedaan voor het 
sanitatieproject. 
Er is terugbetaald op enkele verstrekte leningen. De subsidie van Mondial 
Apeldoorn is pas in 2012 uitgekeerd. 
 

 Euro 

Donaties 28.298,67

Fondsen 5.015,00

Leningen 137,20

Rente 94,85

Subsidie 0,00

totaal 33.545,72
 
Lasten: 
 
Er zijn bijdragen geleverd aan: 
 

Waterputten- en toiletten projecten:  
   Safe Foundation-Mahairikewa 11.749,14 
   Safe Foundation-Siyambalagaswewa 5.027,35 
  16.776,49
Safe Foundation-Microkrediet  3.243,45
Waterpomp  170,28
Driewieltaxi  648,69
Projectcontrole  1.701,29
Huizenproject  7.250,74
Leningen  2.270,42

Totaal projecten  32.061,36
Sponsoring via father Andrew 778,43 
Sponsoring door/via de stichting 5.819,56 

Totaal sponsoring  6.597,99
Kosten  2.563,77
Koersverlies  92,42

totaal  41.315,54
 

Kosten zijn gemaakt voor: 
 Kamer van Koophandel 
 administratie 
 PR 
 banken 
 internet 

Door de blokkade van de bankrekeningen in Colombo is een koersverlies 
opgetreden. 
 
Vermogen: 
 
Het totale positieve saldo op 31 december 2011 bedroeg € 5.751,97 
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Financieel overzicht 2011 en begroting 2012:    
      

 Begroot Rekening   Begroot

 2011 2011   2012 

Baten      
 Euro Euro   Euro 

Donaties 22.500 28.298,67   22.500

Fondsen 2000 5015,00   0

Leningen 0 137,20   335

Rente 250 94,85   25

Subsidie 1.000 0,00   1.000

Fondsenwerving 6.405 0,00   760

Totaal 32.155 33.545,72   24.620

      

Lasten      

 Euro Euro   Euro 
Projecten 22.175 22.540,20   16.970

Huizen 0 7250,74   0

Leningen 2.330 2.270,42   0

Sponsoring 5.300 6.597,99   5.300

Kosten 2.350 2.563,77   2.350

Koersverschil 0 92,42   0

Totaal 32.155 41.315,54   24.620

      
      

Balans per 31 december 2011 2010   

Activa      
ING en ABN AMRO 5.488,72 8.960,91   
Renterekeningen  2,48 2,48   
NDB Colombo  260,77 4.558,40   

Banken totaal  5.751,97 13.521,79   

      

Passiva      
Vermogen  5.751,97 13.521,79   
     

Vermogensvergelijking    
Vermogen per 31 december 2010 13.521,79   
Baten 2011:  33.545,72    
Lasten 2011: 41.315,54   
Vermogen per 31 december 2011 5.751,97   

 
Markelo, september 2012. 
Arnold Groothuis, penningmeester 
  
Voor de financiële verslaggeving op de pagina’s 8 en 9 
is d.d. 31 oktober 2012 een beoordelingsverklaring afgegeven door 
de Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs (pagina 10). 
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Begroting en plannen 2012 
 

 
Uitgaven: 

 Siyambalagaswewa Village: 4 putten en 28 toiletten (restant) 10.000 
 Siyambalawa: schooltassen 1.400 
 Siyambalawa en Puwarsankulama: 15 toiletgebouwtjes 4.120 
 Controle projecten 1.450 
 Sponsorproject father Andrew 800 
 Sponsoring 4.500 
 Stichtingskosten 2.350 

Totaal uitgaven € 24.620 
Vermogen per 31 december 2011 € 5.752 
Inkomsten begroot 23.860 

Totaal vermogen 2012 € 29.612 
Uitgaven begroot 24.620 

Reserve € 4.992 
 
Verklaring bij de begroting en plannen voor 2012: 
 

- Siyambalagaswewa Village: 4 putten en 28 toiletten, 
het derde deelproject in het Helambagaswewa district. 

- Siyambalawa : met schoolbenodigdheden gevulde schooltassen 
- Siyambalawa en Puwarsankulama : 15 toiletgebouwtjes 
- Controle projecten: 

controle en rapportage van de projecten door onze contactpersoon in Sri Lanka 
- Sponsorproject father Andrew: 

20 studiebeurzen via father Andrew 
- Sponsoring: 

financiële ondersteuning meerdere gezinnen met schoolgaande kinderen. 
- Stichtingskosten: 

kosten voor Kamer van Koophandel, administratie, bankkosten, PR en internet (website en e-mail). 
Voor PR-kosten krijgt de stichting van Mondial Apeldoorn maximaal € 1000 subsidie. 
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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. (In de trein op de foto vonden meer 
dan 1200 mensen de dood). 
 
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: 
 
 jaarlijks meerdere gezinnen met schoolgaande kinderen 
 financiële bijdrage voor operaties kreupel meisje Dineshika; 

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 

 (af)bouw van meerdere (eenvoudige) huizen voor minder draagkrachtigen, 
rechtstreeks door de stichting maar ook via Father Andrew  

 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 

 bouw van een woning voor een weduwe met een zoontje. De materialen 
waren al verzameld. 

 aanschaf waterpomp in Ruwanwela 
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De volgende projecten zijn sinds 1993 gerealiseerd of worden uitgevoerd (zie de 
plaatsnamen in rood op de kaart van Sri Lanka op pagina 16): 
 
 Safe Foundation in het Anuradhapura district 
2011  financiering van een derde deel voor het 

sanitatieproject in Siyambalagaswewa 
  
 Safe Foundation in het Anuradhapura district 
2011  verstrekken micro-krediet 
  
 Safe Foundation in het Anuradhapura district 
2011  bouw 20 toiletten en drie waterputten in 

Mahairikewa 
  
 Farook in Anuradhapura 
2011  verstrekken lening voor aanschaf driewieltaxi 
  
 Asela Sampath in Mihintale 
2011  verstrekken lening voor bouw muur rond waterput 
  
 Communicatie middelen t.b.v. de stichting 
2010  aanschaf laptop 

 aanschaf printer en digitale camera 
  
 Gezinsvervangend tehuis “House of Light” in 

Melsiripura 
2010  afbouw van een hal en slaapzaal 

 aanschaf 15 bedden en matrassen 
  
 Safe Foundation in het Kebithigollewa district 
2010  financiering van de betonnen vloeren voor 21 

huizen in Mahanikawewa 
  
 Child Club Divisional Association in het 

Anuradhapura district 
2010  bouw 17 toiletten, drie waterputten en reparatie 

van twee putten in Mankadawala 
  
 Safe Foundation in het Anuradhapura district 
2010  bouw 10 toiletten en een waterput in Peeniyagala  
  
 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  30 tafels en stoelen voor de hoogste klassen 
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 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. 

 
Sugatha Home for the Aged in Bentota 

2009  aanschaf 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 
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Deaf and Blind School in Tangalle 
2010  herstel houtbewerkingsmachine 

 aanschaf timmerhout 
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 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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