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Opgericht 10 december 1993 en gevestigd Schoolstraat 26, 7311 CJ  Apeldoorn 
Ingeschreven onder nummer 41041748 Kamer van Koophandel Oost-Nederland 
Fiscaalnummer: 8107.72.565 

Correspondentieadres: 

Bergweg 7, 7475 AB  Markelo 

Telefoon: 0547 362971  

E-mail: info@stg-theodewit.nl 

www.stg-theodewit.nl 

ING: NL10INGB0000312762  

ABNAMRO: NL39ABNA0420643753  

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

De stichting heeft als doel: 

"Het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka, met name die van kinderen en 
gehandicapten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." 
In 2002 is dit artikel 3 van de statuten uitgebreid, zodat op een breder gebied steun kon worden 
verleend. Kinderen en/of hun gezinnen worden gesponsord en hierdoor krijgen de kinderen een kans 
volledig onderwijs te volgen, af te ronden en een zelfstandige toekomst op te bouwen. 
Daarnaast wil de stichting ook andere kansarme personen of gemeenschappen steunen, waardoor zij 

een waardiger bestaan krijgen. 

 

Het bestuur: 

Helma Thijssen-Arts, voorzitter 

Gijs van Randwijk, secretaris 

Arnold Groothuis, penningmeester 

Joke ter Halle, lid 

Rob Leijten, lid 

Ambassadeurs: 

Ans de Wit 

Wilma de Wit 

Contactpersonen in Sri Lanka: 

Harsha Jayarathna 

Dharmapala Lubert 

  



Stichting Theo de Wit – Lanka Education Fund 

3-3 

 

Voorwoord 
 
In de mooie zomer van 2014 dwalen mijn gedachten vaak af naar de herfstige decembermaand 2013.  
De  maand waarin wij als stichting ons 20 jarig bestaan vierden met veel donateurs, besturen van 
andere stichtingen, belangstellenden, kortom allemaal mensen die ons werk een goed hart toe 
dragen. En een viering is het geworden.  
De prachtige opkomst die ons zo verraste. Eindelijk eens de gezichten te zien bij  de namen, die ik 
alleen maar kende van de plaketiketten op de nieuwsbrieven. 
  
Aan de hand van de foto`s en de toelichting  van onze penningmeester hebben we geprobeerd om u 
mee te nemen naar Sri Lanka, waar we al die jaren hebben geprobeerd om de levensomstandigheden 
van de zeer behoeftige families te verbeteren. Verbetering door behuizing, water, sanitair, microkrediet 
enz. 
De verbeteringen hebt u ook kunnen zien. De krotjes zijn veranderd in eenvoudige huisjes, die ook 
beschutting bieden tegen ongedierte en tropische regens. 
De vele waterputten die niet alleen schoon water dicht bij huis hebben gebracht maar ook bijgedragen 
hebben in het levensonderhoud i.v.m. de bevloeiing van de gewassen. 
De microkredieten hebben veel vrouwen in staat gesteld hun eigen bedrijfje op te zetten om zo hun 
gezinnen financieel op een hoger plan te brengen. 
Deze veranderingen in levensomstandigheden konden niet plaatsvinden zonder uw  hulp. 
 
Bij een jubileumfeest horen ook verrassingen. De voorpret alleen al duurde maanden. 

Het contact met de voorzitter van het koor uit Markelo was heel plezierig en zij durfde het aan 
om met de aangeleverde gegevens en een Srilankaanse melodie, zelf een lied te maken.  
Een lied dat menigeen van ons zou ontroeren.  

Ook de contacten met de secretaresse van de gemeente in Goor waren heel prettig. Zij 
zorgde er voor dat de aanbevelingen van ons om onze penningmeester d.m.v. een Koninklijke 
Onderscheiding te eren, gehonoreerd werden. 

En wat te zeggen van de contacten in Sri Lanka. Onze man ter plaatse, Harsha Jayarathna, 
die uitgenodigd werd om de festiviteiten in Markelo bij te wonen, had een maand van te voren nog de     
secretaris en de penningmeester rondgeleid  in de buitengebieden van Anuradhapura. 
Hij zat te popelen om het grote nieuws rond te bazuinen maar gelukkig kon hij zich beheersen.  
Een maand in Nederland was een lot uit de loterij! 
 
Zijn verblijf in Nederland en in ons huis was voor hem in het begin een ware metamorfose, of eigenlijk 
wel een cultuurschok. 
Zijn gezicht sprak de eerste week boekdelen. Wij hebben veel gesproken en veel gelachen om de 
enorme verschillen van cultuur en traditie tussen Nederland en Sri Lanka.  
Harsha heeft  vele mensen gesproken, bij families de feestdagen meegevierd, naar allerlei 
evenementen en musea geweest.  
Hij nam alles in zich op, wilde heel veel weten om `s avonds  tijdens een spelletje rummikubben, de 
dag door te nemen en zijn verwondering uit te spreken bij al het nieuwe van die dag.  
Hij was verbaasd  hoe hard mensen hier moeten werken om een goed bestaan op te bouwen. 
En….  dat er geen bomen in Nederland zijn waar het geld aan groeit. 
 
Harsha heeft bij terugkomst heel veel over Nederland en zijn bewoners verteld en in zijn mails brengt 
hij de dankbaarheid van zijn mensen over. 

 
 
Om nog  jaren aan ons jubileum toe te kunnen voegen, vragen we u, de 
donateurs en de fondsen, om de stichting te blijven steunen zodat we de 
mensen achter de nieuwe projecten niet teleur hoeven te stellen. 

 
   Kilder, juli 2014 
   Helma Thijssen-Arts, voorzitter 
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De stichting in het jaar 2013 
Het dagelijks bestuur is in 2013 maandelijks bij elkaar geweest en het voltallige bestuur heeft drie 

maal vergaderd. 

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 Harsha Jayarathna uit Anuradhapura is in Sri Lanka contactpersoon van de stichting en zeer 

betrokken bij het lot van kansarme landgenoten en het werk van de stichting.  

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 contactpersoon krijgt een onkostenvergoeding. 

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 pr-kosten teruggebracht tot maximaal € 1.000. Mondial krijgt haar budget van de gemeente 

Apeldoorn, die moet bezuinigen. 

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 2013 gehouden spinningmarathon door Apeldoorns personeel van de 

Belastingdienst heeft voor onze stichting € 2.465 opgebracht. 

Voor zowel Mondial Apeldoorn als Het Goede Doel is Joke ter Halle onze contactpersoon. Arnold 

Groothuis is eventueel haar vervanger. 

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 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. 
 

CBF 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft de resultaten uit ons jaarverslag 2012 opgenomen in hun 

Verslag Fondsenwerving 2012. 

Digitaal verzenden nieuwsbrief 
De december nieuwsbrief 2013 is voor het eerst ook digitaal verzonden aan de donateurs die hiervoor 

hun toestemming hebben gegeven. 
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Evenementen en presentaties 

Festival Mondial Light Apeldoorn 

Het festival werd gehouden op zaterdag 14 september 2013 in de Koninklijke 

Scholengemeenschap (KSA) in Apeldoorn onder het motto: Alle kinderen naar 

school. 

Meerdere organisaties aangesloten bij Mondial Apeldoorn presenteerden zich en er was een 

afwisselend programma op het podium. Door het zeer slechte weer kwam er weinig publiek, hoewel 

aan het Festival in de regio Apeldoorn veel aandacht in de media is geweest. 

Viering vierde lustrum van de stichting 

Zaterdagmiddag 14 december 2013 heeft de stichting feestelijk het 20-jarig bestaan gevierd in 

Zalencentrum de Haverkamp in Markelo. Ongeveer honderd donateurs en belangstellenden uit het 

hele land hebben deze middag bijgewoond, waaronder de Srilankaanse ambassadeur in ons land en 

onze contactpersoon in Anuradhapura, Harsha Jayarathna. 

De zaal was o.a. versierd met vlaggetjes/tekeningen welke waren gemaakt door kinderen van diverse 

jeugdclubs uit de omgeving van Anuradhapura. 

Tijdens deze bijeenkomst kreeg Arnold Groothuis, penningmeester, de Koninklijke Onderscheiding Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door de burgemeester van de gemeente Hof van Twente, 

drs. Ellen Nauta. Dit was een onverwachte verrassing voor hem.  

Het Markelose Nederlandstalige koor NooTzaak werkte belangeloos mee en besloot hun optreden 

met het zingen van een ode aan de stichting op een Srilankaanse melodie. 

De jubileummiddag is gesponsord door campings, hotels en een supermarkt in Markelo. Middenstand 

en particulieren hebben prijzen beschikbaar gesteld voor een verloting. Zalencentrum de Haverkamp 

heeft eveneens belangeloos medewerking verleend. 

Er zijn meerdere extra giften binnengekomen, waarvoor heel hartelijk dank. Het jubileum heeft een 

mooi batig saldo opgeleverd. 

 

 

Markelo, augustus 2014 

Gijs van Randwijk, secretaris 
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De stichting in Sri Lanka 

Bezoek aan Sri Lanka 

Het Dagelijks Bestuur heeft samen met Leon Thijssen, echtgenoot van de voorzitter, begin 2013 in Sri 

Lanka een rondreis gemaakt langs enkele ‘oude’ projecten waaraan de Stichting financieel heeft 

bijgedragen. Dat waren het bejaardencentrum in Bentota, de doven- en blindenscholen in Tangalle, 

Kumbukkana en Bandarawella, waaronder de school voor beroepsopleiding voor doven aldaar (NB. 

Het aan dit opleidingsinstituut behaalde diploma wordt wettelijk erkend!). 

Het was fijn te zien dat de bezochte instellingen het goed doen en sinds de eerste contacten in 

2002/2003 vooruitgang hebben geboekt. 

Voorts bezocht het DB enkele kansarme gezinnen die door of via de stichting worden ondersteund. 

De financiële hulp aan een gezin kon worden ingetrokken omdat er inmiddels voldoende wordt 

verdiend. 

In het Anuradhapura district ligt de laatste jaren het zwaartepunt van de ondersteuning door de 

Stichting t.w. aan de projecten van Safe Foundation. 

In Siyambalagaswewa heeft de voorzitter een bord onthuld, waarop is vermeld dat het sanitaire 

project hier is uitgevoerd en gefinancierd door Stichting Theo de Wit. Hier zijn 28 wc’s gebouwd en 

vier waterputten. Het sociale fonds Share4More van de Rabo bank heeft een derde van dit project 

gefinancierd. 

Door schaaltjes met bloemen te offeren ter ere van de Boeddha in het tempeltje in Mahairikewa 

(materiaal geschonken door twee donateurs) is het tempeltje officieel aan de bewoners van dit dorpje 

overgedragen. 

De bouw van 15 wc’s in Siyambalawa en Puwarsankulama evenals de bouw van het 

gemeenschapshuis in Paniyankadawala is in 2013 gestart. 

Aan 186 leerlingen uit negen dorpjes in de omgeving van Anuradhapura werden gevulde schooltassen 

uitgereikt, o.a. door de minister van Economische Ontwikkeling en enkele andere autoriteiten. 

Nadat wij in Nederland geïnformeerd waren over de armoedige toestand in het bejaardencentrum in 

Saliyapura heeft het DB samen met onze contactpersoon Harsha een bezoek gebracht aan dit tehuis. 

Hoe het merendeel van de 230 bewoners daar moet leven was inderdaad met geen pen te 

beschrijven. Het is voor onze Stichting financieel echter onmogelijk hier iets aan te doen. 

Harsha heeft samen met meer dan 500 vrijwilligers uit Vrouwen Verenigingen en Jeugdclubs ter 

gelegenheid van het Boeddhistische Nieuwjaar in april 2013 voor de bejaarden een gezellige dag met 

spelletjes georganiseerd. 

De Stichting heeft een bijdrage geleverd om alle bewoners een stuk zeep, tandenborstel en tandpasta 

te kunnen geven. 

Microkrediet 

Ook in 2013 heeft het bestuur aan Safe Foundation toegezegd fondsen ter beschikking te stellen voor 

uitbreiding van het microkrediet programma. 

Het DB heeft kunnen constateren dat dit programma vruchten afwerpt. Het genereren van een beter 

gezinsinkomen komt de kinderen ook ten goede. 

Na enkele jaren waarin vooral de verbetering van sanitaire omstandigheden de nadruk kreeg met de 

bouw van 193 wc-huisjes en 52 waterputten, concentreert Safe Foundation zich steeds meer op 

microkrediet (MK). In verschillende dorpjes worden bedrijfjes opgezet met krediet dat door vrouwen-

verenigingen zgn. women societies (WS) wordt verstrekt. Zij beoordelen of de aanvragen voor MK 

voor goedkeuring in aanmerking komen. Wanneer dat het geval is krijgt de aanvrager 10.000/- rupees 

(ca. € 60,--) waarmee zij in staat wordt gesteld iets te ondernemen. De lening moet in een jaar met 

rente worden terugbetaald. Daarna kan opnieuw een lening worden aangevraagd voor uitbreiding. De 

WS’s in diverse dorpen beheren elk een pot waaruit het krediet wordt verleend. Zij zijn verantwoording 

schuldig aan Safe Foundation die controle houdt en samen met onze stichting de fondsen verstrekt. 

Het systeem werkt goed en er waren tot eind 2013 al 90 kredieten verstrekt. 

In november 2013 hebben Gijs van Randwijk en Arnold Groothuis voor de tweede maal Sri Lanka 

bezocht. Zij hebben met Harsha dorpjes bezocht waar projecten werden bekeken die door onze 
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stichting worden mede-gefinancierd. Het merendeel betrof zaken die met MK tot stand waren 

gekomen: bijv. boeren die rijst, maïs, groenten en/of spaanse pepers verbouwen; een naaiatelier voor 

kleding; een bloemenkwekerij; een opslagplaats om 50 duizend kilo uien droog te bewaren, die zullen 

worden verkocht als de marktprijs gunstig is; een handelaar in brandhout voor de keuken; mensen die 

kippen houden voor de verkoop van eieren, allemaal kleine ondernemingen die goed functioneren. 

Belangrijk is dat de ondernemers verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen bedrijf. Beetje bij beetje 

neemt welvarendheid in die dorpjes toe en hiermee een betere toekomst voor de kinderen. 

Ook werd een dansvoorstelling bezocht verzorgd door een Childrens Club die onder toezicht staat van 

een WS. Het programma duurde 2½ uur en was zeer boeiend om naar te kijken. De bedoeling is 

jongeren aan te zetten talenten te ontwikkelen en iets te presteren waarbij ze hun eventuele 

verlegenheid moeten overwinnen. 

Op een morgen werden Gijs en Arnold opgehaald om naar een school in de buurt van Anuradhapura 

te gaan waar een tekenwedstrijd werd gehouden. 106 kinderen van zeven jeugdclubs namen daaraan 

deel, in de leeftijd van 4 tot 15 jaar. De tekeningen, eigenlijk schilderijtjes van plakkaatverf op doekjes 

A4 formaat, werden gemaakt op verzoek van Mondial Apeldoorn en onze stichting om te dienen als 

versiering voor het Festival Mondial Apeldoorn in september 2014 in het Oranjepark in Apeldoorn. 

Tijdens ons jubileumfeest hebben ze ook bij Zalencentrum de Haverkamp in Markelo gehangen. 

Markelo, november 2014. 

Arnold Groothuis, penningmeester 

 


