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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 
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Voorwoord 
 

Tijdens de jaarlijkse bezoeken aan Sri Lanka zien mijn man en ik de vele veranderingen in het land 

sinds ons eerste bezoek in 2005. Veranderingen ten goede maar ook veranderingen die wij liever niet 

gezien hadden.  

We trekken dan onze wenkbrauwen op en richten ons alleen maar op de goede verbeteringen die 

vooral voor de behoeftige mens in de buitengebieden van de grote steden van belang zijn. 

We merken ook dat de laatste jaren veel gedaan is aan de infrastructuur en dan met name in het 

noorden van Sri Lanka in het Tamilgebied. De wegen die na zoveel oorlogsgeweld onbegaanbaar 

waren, zijn nu grotendeels vervangen door mooie asfaltwegen. Het verkeer tussen de stadjes kan nu 

zijn gang gaan en hierdoor kunnen fabriekjes en bedrijven hun handel weer kwijt. Het leven daar gaat 

met sprongen vooruit. Wij hebben voor het eerst de trein van Anuradhapura naar Jaffna kunnen 

nemen. De nieuwe treinrails zorgden voor een “glijdende” trein. Wat een verschil met andere 

treinritten. Mooie grote nieuwe stations zijn we gepasseerd. 

Een reis naar Jaffna voor buitenlanders is mogelijk sinds de nieuwe president Mr. Sirisena in januari is 

gekozen. Een aantal jaren was het niet mogelijk het gebied in te gaan zonder een ministeriële 

goedkeuring. 

Als het dan ook mogelijk is om vanaf het vasteland via een landtong en een eiland met de (gratis) 

“boatservice” anderhalf uur te varen naar het eiland Delft, dan is onze reis geslaagd. Een geweldig 

mooi eiland met afscheidingsmuurtjes van koraal. 

Overal koraal. Zelfs de ruïne van het Nederlandse fort is gemaakt van koraal. 

Dat we daarna ook nog via een ander eiland naar het Nederlandse fort Hammenhiel konden, was de 

kers op de taart. Hierover kan ik uren vertellen. 

 

Maar ook heel enthousiast kan ik vertellen over onze vooruitgang samen met Safe Foundation, onze 

partner in Sri Lanka, in de buitengebieden van Anuradhapura. 

Vrienden/donateurs, die met ons reisden, hadden hun onderkomen in het vrijwilligersoptrekje bij het 

kantoor van Safe Foundation. Zij zaten midden tussen de mensen, midden in de projecten. Zij 

woonden naast de kleuterschool die gehuisvest is in ons “Theo de Wit Centre” en waar kinderen van 

arme ouders naar school kunnen.  

Zij hebben met eigen ogen de resultaten gezien van het door ons verstrekte microkrediet. 

Elke dag zijn we samen met Harsha, de contactman, op pad gegaan. Naar de bedrijfjes en de tuinen 

vol met de heerlijkste groenten en met fruit. De waterputten, enz. teveel om op te noemen.  

We zagen de blijde gezichten en de herkenning. Wat kan er veel veranderen in een paar jaar.  

Van ernstige mensen vol zorgen tot vrolijke, lachende vrouwen, mannen en kinderen. Met een echte 

toekomst. 

We zijn op de goede weg, maar er is nog veel voor ons te doen.  

Natuurlijk weten we dat we niet de hele wereld op onze schouders kunnen nemen, maar het zou ons 

toch blij stemmen als we de vele nieuwe aanvragen konden honoreren die we tijdens onze laatste reis 

in februari/maart op ons bordje kregen. 

Daarvoor hebben we uw steun hard nodig.  

 

Mogen we hopen en rekenen op de hulp en geldelijke ondersteuning van donateurs en fondsen.  

Ook dit jaar weer, zodat we ons kunnen blijven inzetten voor de kansarmen in Sri Lanka. 

 

 

 

 Kilder, juni 2015 

 

 Helma Thijssen-Arts,  

 voorzitter 
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De stichting in het jaar 2014 
Het dagelijks bestuur is in 2014 maandelijks bij elkaar geweest en het voltallige bestuur heeft vier 

maal vergaderd. 

Eind november heeft Rob Leijten zijn bestuursfunctie wegens privéomstandigheden en drukke 

werkzaamheden na bijna 20 jaar neergelegd. 

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. 

De heer Dharmapala Lubert is de contactpersoon voor een drietal gesponsorde gezinnen in de buurt 

van Bandarawala. 

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. Onze contactpersoon is Arnold Groothuis en Helma Thijssen is zijn 

vervanger. 

Stichting Theo de Wit is ook aangesloten bij de “Stichting Het Goede Doel” (HGD), een fonds 

opgericht in 1998 bij het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn. Dit fonds steunt 

drie 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. 

Eind november werd door HGD een benefietconcert georganiseerd in het artcafé SamSam in 

Apeldoorn en dit evenement heeft voor onze stichting € 368 opgebracht. 

Een in december 2014 gehouden spinningmarathon door Apeldoorns personeel van de 

Belastingdienst heeft voor onze stichting € 1.408 opgebracht. 

Voor 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. 

Accountant 
De stichting is niet controleplichtig. De Jong & Laan Accountants heeft een rapport van feitelijke 
bevindingen verstrekt, waarbij zij een aantal specifieke werkzaamheden hebben verricht met 
betrekking tot de jaarrekening. Er is geen controle-, beoordelings- of samenstellingsverklaring 
afgegeven. 
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Fondsen 
Van de Johanna Donk Grote Stichting is een bijdrage ontvangen voor het opzetten van een viertal 
bibliotheken voor de jeugd in de buitengebieden van Anuradhapura. 
 

Wereldwinkel Bergh 
Ook van de Wereldwinkel kregen we een brief dat we in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit de 
gemaakte winst. 
 

Digitaal verzenden nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt – wegens kostenbesparing - ook digitaal verzonden aan de donateurs die 

hiervoor hun toestemming hebben gegeven. 

Evenementen en presentaties 

Festival Mondial Apeldoorn 

Het festival werd gehouden op zaterdag 13 september 2014 in het Oranjepark 

te Apeldoorn onder het motto: “Alle kinderen naar school”. 

Meerdere organisaties aangesloten bij Mondial Apeldoorn presenteerden zich 

en er was een afwisselend programma op de podia. Mede door het mooie weer was het een geslaagd 

festival. Het Oranjepark was versierd met de vlaggetjes welke waren gemaakt o.a. door kinderen van 

diverse jeugdclubs uit de omgeving van Anuradhapura. Een van deze kinderen heeft een prijs 

gewonnen en is door Arnold Groothuis in ontvangst genomen. Er is aan het Festival in de regio 

Apeldoorn veel aandacht in de media geweest. 

Op 20 november heeft Arnold Groothuis een presentatie over de stichting gegeven in de algemene 

vergadering van Mondial Apeldoorn. Vooral de presentatie van de voorgeschiedenis van de stichting 

kreeg veel waarding. 

Markelo, september 2015 

Gijs van Randwijk, secretaris 
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De stichting in Sri Lanka in 2014 

Bezoek aan Sri Lanka 

Gijs van Randwijk en Arnold Groothuis zijn in oktober ruim drie weken naar Sri Lanka geweest, maar 

hebben geen rondreis gemaakt. 

Safe Foundation 

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

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

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

gemeenschapshuis in Paniyankadawala is in 2013 gestart en beide projecten zijn in 2014 gereed 

gekomen. Voor de wc’s is nog een restant bijdrage gedaan van € 1.600 en voor het 

gemeenschapshuis € 3.260. 

Gijs en Arnold hebben het gemeenschapshuis 

“Theo de Wit Resource Centre” tijdens hun 

bezoek geopend. Op het terrein was een 

spelletjesdag voor de dorpskinderen 

georganiseerd in het kader van Wereld 

Kinderdag. Het was een heel ontspannen en 

aangename morgen met dans, spelletjes en 

een gezamenlijke maaltijd met alle aanwezigen. 

Aan meer dan 200 leerlingen uit negen dorpjes 

in de omgeving van Anuradhapura werden 

gevulde schooltassen uitgereikt, o.a. door de 

minister van Onderwijs en enkele andere 

autoriteiten. Hiervoor is een bijdrage verstrekt 

van € 1.775. 

Tijdens deze ceremonie is de prijs uitgereikt aan de winnares van de vlaggetjes/tekenwedstrijd, welke 

vlaggetjes het Oranjepark hebben opgesierd tijdens het Festival Mondial Apeldoorn in september. Ook 

hebben de vlaggetjes in januari in het Stadhuis van Apeldoorn gehangen. 

In vier dorpjes heeft Safe Foundation een start gemaakt met het opzetten van bibliotheken voor de 

jeugd tot 18 jaar. De Johanna Donk Grote Stichting heeft hiervoor een belangrijke bijdrage geleverd, 

kosten € 1.275. 

Microkrediet 

Ook in 2014 is bijgedragen aan uitbreiding van het microkrediet programma van Safe Foundation. 

Het bezoek 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 208 wc-huisjes en 52 waterputten, 

concentreert Safe Foundation zich steeds meer op 

microkrediet (MK): “Geef een hengel maar geen 

vis”. 

Er is door de stichting € 8.150 aan microkrediet 

besteed. 

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 
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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. Gijs 

en Arnold hebben met Harsha dorpjes bezocht waar 

deze projecten werden bekeken. Het merendeel 

betrof zaken die met MK tot stand waren gekomen: 

bijv. boeren die rijst, maïs, groenten, pompoenen, en/of spaanse pepers verbouwen; kleding-, 

kruideniers- en groentewinkeltjes; een parkietenkwekerij; broodbakkerijen en een opslagplaats om 50 

duizend kilo uien droog te bewaren, die zullen worden verkocht als de marktprijs gunstig is; mensen 

die kippen houden voor de verkoop van eieren of voor de slacht, allemaal kleine ondernemingen die 

goed functioneren. Belangrijk is dat de ondernemers verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen 

bedrijf. Na drie jaar is al te constateren dat de welvaart in die dorpjes toeneemt en hiermee ook een 

betere toekomst voor de kinderen. 

Ook werden weer dansvoorstellingen bezocht, verzorgd 

door jeugdclubs die onder toezicht staan van een WS. 

De programma’s waren 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. 

Kleuterschool 

Begin 2015 is in het “Theo de Wit Resource Centre” een 

kleuterschool gestart. De stichting heeft eind 2014 

€ 1.935 bijgedragen voor de aanschaf van 

speeltoestellen. 

Diversen 

Voor een weduwe is via een donateur een naaimachine aangeschaft voor € 200. 

Het gehandicapte meisje Dineshika is gesponsord met € 180 voor vervoer naar school. 

Voor de vrijwilligers van Safe Foundation zijn poloshirts - met de logo’s van Stichting Theo de Wit en 

Safe Foundation - aangeschaft om de herkenbaarheid te vergroten. Kosten € 200. 

Aan vervoerskosten is € 225 besteed en aan de vergoeding voor onze contactpersoon € 1.120. 

Individuele sponsoring. 

Negen families met schoolgaande kinderen worden individueel gesponsord voor een gemiddelde van 

€ 35 per maand, totaal € 3.851. 

Watersnood 

Vanaf het begin van 2014 was er grote droogte in grote delen van Sri Lanka, waardoor het verbouwen 

van rijst niet mogelijk was. Maar tijdens de watersnood in december in Anuradhapura en omgeving is 

het gebied ter nauwer nood aan een ramp ontsnapt. Door langdurige onophoudelijke regenval waren 

de (kunstmatige) meren overvol en de dijken verzadigd. De Malwatu Oya (rivier) die door 

Anuradhapura en ons projectgebied stroomt was buiten de oever getreden, waardoor de stad en 

meerdere wijken onder water stonden. De wijken die aan de overkant van de rivier liggen raakten 

geïsoleerd en de mensen konden hierdoor geen enkele voorziening bereiken. Ook de mensen in de 

buitengebieden konden voorzieningen in de stad niet bereiken. 

25% van gebieden in Sri Lanka hebben onder water gestaan en veel oogst is vernietigd. Mensen zijn 

geëvacueerd naar veilige plaatsen. Alleen al in Anuradhapura stad vonden 200 gezinnen onderdak in 
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het stadion. In het Anuradhapura district zijn 12.000 gezinnen getroffen. De stichting heeft € 1.000 

bijgedragen voor noodhulp. 

Gelukkig stopte de regen net op tijd en zijn de gevreesde dijkdoorbraken niet gebeurd. 

In de bergachtige streken vonden 

landverschuivingen plaats. Bij de blindenschool in 

Bandarawala is een toiletgebouwtje van de 

heuvel afgeleden en verwoest. Het gebouwtje 

was in 2003/2004 gefinancierd door onze 

stichting. 

Markelo, september 2015. 

Arnold Groothuis, penningmeester 

 

(foto: de Malwatu Oya in rustigere tijden) 


