
Vrienden van Sri Lanka, 
Gedurende vier weken in februari/maart hebben vier 
bestuursleden vergezeld door twee echtgenoten in Sri 
Lanka doorgebracht. Zij hebben projecten bezocht die 
door de stichting meegefinancierd zijn; de meeste in het 
Anuradhapura district en enkele gezinnen in het gebied 
rondom Ella. 
Met onze contactpersoon Dharmapala daar is besproken 
wat er gedaan kan/moet worden aan de verbetering van 
situaties waarin sommigen verkeren. Het gaat om enkele 
gevallen die persoonlijke ondersteuning behoeven. 
Het kreupele meisje Esara zal door een fysiotherapeut 
worden behandeld om te leren lopen. Er zijn sponsoren 
gevonden om de kosten hiervoor te betalen. 
Naast het huisje van de weduwe Siriyawathi is een 
gevaarlijke afgrond. Hier moet versteviging van de 
bergwand komen, anders glijdt vandaag of morgen het 
huisje in de afgrond. Het huisje is tien jaar geleden op 
initiatief van onze voorzitter en haar man gebouwd en 
staat op een bergrichel. Regelmatig komen in de regentijd 
hier landverschuivingen voor. 

 
Het bezoek aan projecten in verschillende dorpjes rond 
Anuradhapura werd begeleid door teamleden van Safe 
Foundation (SF) waarmee onze stichting samenwerkt. 
Over het algemeen kan worden vermeld dat de laatste 
jaren de leefomstandigheden in het buitengebied van 
Anuradhapura aanzienlijk zijn vooruitgegaan. Daaraan 
hebben de microkredietprojecten, ondersteund en 

begeleid door SF, enorm bijgedragen (zie succesverhaal 
in de nieuwsbrief december  2015). We hebben tijdens 
ons bezoek meerdere succesverhalen gehoord en ook 
met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
De projecten rond Anuradhapura die werden bezocht 
betreffen landbouw in de ruimste zin, vishandel, 
broodbakkerij, naaiatelier, winkeltjes of kramen waar van 
alles wordt verkocht zoals bijv. textiel, groenten, vis, 
souvenirs, etc. 
Aan ongeveer 250 kinderen zijn rugtassen uitgedeeld 
gevuld met schoolspullen. Het uitreiken werd afgewisseld 
met speeches, zang en dans. Het was een feestelijk 
gebeuren. 
De stichting heeft een paar kleine projectjes op zich 
genomen. In het dorpje Mahaerikewa, waar de stichting 
jaren geleden heeft bijgedragen aan wc’s en waterputten, 
is door donateurs een Boeddhistisch tempeltje 
geschonken. Een monnik heeft zich hierna gevestigd in 
het gemeenschapshuis, dat echter open wanden heeft. In 
de regentijd is het wonen hierin niet bevorderlijk voor de 
gezondheid. Het bestuur heeft toegezegd bij te dragen om 
een kamer voor de monnik te financieren, te meer omdat 
de monnik niet alleen geestelijk werk doet maar ook 
oudere analfabeten leert lezen en schrijven. Kinderen 
geeft hij dansles en we hebben hiervan een prachtig 
optreden bijgewoond.  

 
Het gemeenschapshuis in Galpottegama heeft enige 
renovatie nodig. Meerdere omliggende dorpjes maken ook 
gebruik van dit gemeenschapshuis. 

Voor een alleenstaande vrouw met twee zoons wordt een 
eenvoudig huisje gebouwd. Een donateur sponsort deze 
bouw, terwijl twee andere donateurs maandelijks een 
bijdrage doen voor haar levensonderhoud. De vrouw 
werkt soms als arbeider op het land of aan onderhoud van 
wegen. 
Met SF is uitvoerig gesproken over hun plannen, m.n. 
waaraan onze stichting zou kunnen bijdragen. De hoogste 
prioriteit geeft SF aan het nog verder uitbouwen van het 
microkrediet programma. Daarnaast moeten in een 
afgelegen dorpje nog 30 wc’s komen. De meeste mensen 
wonen hier nog in lemen hutjes. Het is het armoedigste 
dorpje in het werkgebied van SF. 

 
Al een paar jaar heeft SF een grote wens: het opzetten 
van een mobiele computercursus in de afgelegen dorpjes. 
Hiervoor zijn tien laptops nodig om aan 250 kinderen van 
tien jeugdclubs computerkennis bij te brengen. 
Een andere wens is de bouw van een accommodatie voor 
buitenlandse vrijwilligers. Regelmatig komen er jonge 
vrijwilligers uit diverse landen om hun kennis over te 
brengen aan de kinderen in de afgelegen dorpjes. De 
huidige accommodatie is heel oud en niet meer te 
renoveren. 
Zolang microkrediet de hoogste prioriteit heeft bij SF heeft 
onze stichting helaas niet de fondsen om binnen niet al te 
lange tijd deze wensen te helpen vervullen. De afgelopen 
jaren zijn meerdere donateurs van het eerste uur 
overleden en hierdoor onze inkomsten behoorlijk gedaald. 



Het bestuur doet zijn uiterste best via presentaties en met 
de nieuwe website, die over enkele maanden gereed zal 
zijn, nieuwe donateurs te werven. Misschien kunt u hierbij 
helpen. 
Acties c.q. evenementen 
Op 15 juni wordt een presentatie gegeven voor de 
serviceclub Probus in Markelo. 
Op 30 juni is er een Muziekquiz in het Artcafé SamSam in 
Apeldoorn. 
Het Festival Mondial Apeldoorn wordt gehouden op 
zaterdag 10 september in het Oranjepark in Apeldoorn. 
Op 11 november wordt weer een concert georganiseerd in 
Artcafé SamSam in Apeldoorn. 
De Spinningmarathon wordt begin december weer 
gehouden bij de Belastingdienst in Apeldoorn. 
Digitale nieuwsbrief 
Het bestuur stuurt i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief 
ook digitaal. Indien ook u hiermee instemt, vragen wij u 
uw e-mailadres aan de stichting door te geven: 
info@stg-theodewit.nl. 
ANBI 
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is zowel voor de 
inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting. 
Giften via onderhandse acte 
Vanaf 2014 kunt u met een onderhandse akte van 
schenking periodieke giften doen aan een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) voor een periode van minimaal 
vijf jaar. Er is dan geen drempel voor de aftrek van uw 
gift. Formulieren hiervoor zijn te downloaden via de site 
van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl en dan 
zoeken op <Overeenkomst periodieke giften>. Hieronder 
zijn de twee formulieren van “Periodieke gift in geld“ te 
downloaden samen met de toelichting. 
De door u ingevulde formulieren stuurt u voor verdere 
verwerking naar onze penningmeester en u krijgt het 
exemplaar voor de schenker voor uw administratie retour. 

Eventueel kunt u telefonisch of via e-mail contact 
opnemen met de penningmeester (gegevens hieronder). 
Uw financiële steun blijft onontbeerlijk, waarvoor onze 
hartelijke dank! 
Markelo, mei 2016 
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