
Vrienden van onze kinderen in Sri Lanka, 
 
Een jaar waarin zowel in Sri Lanka als elders in de 
wereld veel is gebeurd ligt achter ons. 
Enkele gebeurtenissen hebben tot dramatische gevol-
gen geleid. Het toerisme zorgde de laatste jaren voor 
een groeiende bron aan inkomsten, maar na de 
aanslagen op het internationale vliegveld en die in 
Amerika is de toeristenstroom sterk afgenomen. Veel 
hotels zijn gesloten en het personeel is naar huis 
gestuurd. Zonder inkomen want werkloosheids-
uitkeringen bestaan in Sri Lanka niet. 
Ook wordt het land geteisterd door een langdurige 
droogte. In het zuidoosten werden in oktober 
voedselpakketten uitgedeeld, drinkwater werd met 
tankwagens aangevoerd, terwijl vee massaal stierf. Ook 
waren de stuwmeren leeg en kon er niet genoeg stroom 
opgewekt worden. Meerdere uren per dag power cuts 
ofwel geen elektriciteit, wat ook weer nadelige 
economische gevolgen heeft. 
Het leven wordt met de dag duurder door de enorm 
hoge inflatie. Tijdens ons bezoek kregen we dan ook 
veel verzoeken om financiële steun, die we helaas niet 
kunnen verlenen. 
 
Deaf and Blind School 
Er is het afgelopen jaar veel werk verzet om de lopende 
projecten tegen september jl. afgerond te hebben. 

 
Gijs van Randwijk, Arnold Groothuis en Anneke Schutter 

 
De geasfalteerde toegangsweg tot de diverse 

gebouwen is medio april gereed gekomen. Ook de 
renovatie van het timmerlokaal is inmiddels gereed. Aan 
dit lokaal zijn een drietal kamers voor pelgrims 
gebouwd. De pelgrims komen op het schoolterrein 
overnachten, als zij de heilige plaatsen in Anuradhapura 
bezoeken en doneren dan de maaltijden voor de 
kinderen van het internaat. Eerder sliepen zij op de 
open galerijen van de diverse gebouwen. 

Nu zijn hiervoor dus drie ruime kamers beschikbaar. 
Beide projecten zijn gefinancierd met hulp van Wilde 
Ganzen via een zogenaamde verdubbelingsactie. 
De nieuwbouw van het meisjesinternaat is op 
12 september feestelijk geopend door Gijs van 
Randwijk en de kamers voor de pelgrims door Arnold 
Groothuis namens de afwezige Gerda, Ans en Wilma, 
zussen van Theo de Wit. Mevrouw Anneke Schutter, 
eerste secretaris van de Nederlandse ambassade in Sri 
Lanka, was hierbij ook aanwezig. 
Nieuwe bedden en matrassen voor het meisjesinternaat 
zijn geschonken door een Belgische dame. 
Ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de 
school hebben Gijs van Randwijk, Arnold Groothuis en 
Erna Snoeren op 10 oktober jl. drie bomen geplant op 
het schoolterrein. 
 
Erna Snoeren 
Erna Anna Snoeren (35 jaar) werkt sinds begin 
september (voor een jaar) als vrijwilligster bij de 
school. In Nederland heeft zij jaren ervaring met 
visueel en/of verstandelijk gehandicapten en wil aan 
de school haar westerse kennis uitdragen. Vanaf 

januari is Erna zeer intensief bezig geweest haar 
missie voor elkaar te krijgen en heeft zij sponsors 
gevonden, zodat zij een jaar lang in haar 
levensonderhoud kan voorzien. De stichting heeft bij 
een tweetal fondsen kunnen bemiddelen. 
Al in de eerste maand heeft ze huisregels voor het 
internaat opgesteld, die door het schoolbestuur met 
enthousiasme zijn ontvangen. Zij heeft lacunes 
ontdekt in de omgang met de kinderen en de stichting 
heeft toegezegd bij te dragen om een pedagogisch 
geschoold leidster voor het internaat aan te stellen. 
Ook zal het onderwijzend personeel worden 
bijgeschoold. 
Erna heeft Srilankaanse vrienden weten te bewegen 
haar te helpen de hygiënische omstandigheden binnen 
het internaat te verbeteren. Van tijd tot tijd komen zij - 
soms wel met zijn zestienen - met bezems en borstels 
haar helpen de boel schoon te maken. Ook spelen zij 
na het werk met de internaatskinderen, die de aandacht 
van die volwassen kerels heerlijk vinden. 
De maand december heeft de school vakantie en wil 
Erna met hulp van deze vrienden de keuken opknappen 
en van een nieuw verfje voorzien. Het oude 
meisjesinternaat zal worden ingericht als 
multifunctionele ruimte voor o.a. huiswerk maken (onder 
toezicht), spelletjes doen, etc. 
Door de liefdevolle aandacht die Erna heeft voor de 
kinderen, heeft zij binnen korte tijd hun vertrouwen en 
harten gewonnen. 
 
Jaar 2001 
De stichting zal het jaar 2001 financieel gunstig kunnen 
afsluiten. Het aantal donateurs en begunstigers neemt 
nog steeds toe en daardoor ook de inkomsten. De 
stichting heeft dit jaar enkele zeer opmerkelijke giften 
mogen ontvangen: van de heer Gilsing uit Doetinchem 
hfl 20.000 ter gelegenheid van zijn afscheid als 
directeur van zijn modezaken; van een jubilerend 
echtpaar uit Zelhem hfl 1.200; van een "Abraham" 
hfl 1.000 en tot slot van een dame uit Apeldoorn 
hfl 5.000. Wilde Ganzen heeft de helft bijgedragen aan 
de toegangsweg, de renovatie van het timmerlokaal en 
de bouw van de kamers voor de pelgrims. 
Het bestuur krijgt steeds meer vaardigheid fondsen te 



vinden en te benaderen. 
Door de toegenomen inkomsten heeft de stichting toe 
kunnen zeggen bij te dragen in de salarissen van beter 
pedagogisch geschoold personeel en/of bijscholing. 
Door geldgebrek van het schoolbestuur is de kwaliteit 
van het personeel beneden de norm. De stichting heeft 
zich nu als voornaamste doel gesteld de pedagogische 
begeleiding van de kinderen te helpen verbeteren. 
 
Wilde Ganzen 
Afgelopen september is een actie gestart van enkele bij 
de stichting Mondial Apeldoorn aangesloten organi-
saties en Wilde Ganzen onder het motto: Apeldoorn 
voor Mondiaal Onderwijs. Alle inkomsten in de 
periode 1 september 2001 tot 1 februari 2002 zullen 
door Wilde Ganzen worden verdubbeld. Ook de 
stichting doet hieraan mee om de bouw van een muur 
rond het hele schoolterrein te realiseren. Een muur is 
zeer noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen. 
Het terrein ligt aan een paar zijden open en kinderen 
kunnen dus zo de straat op. Ook kan het loslopende 
vee het terrein op en dit bevuilen. Begin dit jaar is een 
diep afwateringskanaal vlak achter het schoolterrein 
aangelegd en ook hier is het open. De bouw van de 
muur is al veertig jaar een wens van het schoolbestuur. 
Met hulp van de Wilde Ganzen-actie kan de muur eind 
2002 gereed zijn. 

28 oktober jl. was er een 
vlucht van Wilde Ganzen 
voor Apeldoorn voor 
Mondiaal Onderwijs en 
de opbrengst zal 
evenredig verdeeld 
worden over de deel-
nemende organisaties. 
 

In overleg met het schoolbestuur zijn onze doelstel-
lingen voor de komende tijd: 
 verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

staf van het internaat 
 bijscholing van het onderwijzend personeel 
 bouw van de muur rond het schoolterrein 
 aanschaf nieuwe testapparatuur voor de slecht-

horende kinderen 

 de bouw van een nieuwe keuken en tevens 
vervanging van het open riool. Met de ruimte van 
de oude keuken kan dan het jongensinternaat 
worden uitgebreid 

 inrichting internaat met afsluitbare kastjes 
 vernieuwing leermiddelen 
 onderhoud aan de oude (school)gebouwen 
 (regelmatig) medisch onderzoek 
 mogelijke uitwisseling leerkrachten Sri Lanka - 

Nederland 
Er is dus nog veel te doen. 
 
Benefietconcert 
22 november jl. was er in Podium Gigant in Apeldoorn 
het benefietconcert ten bate van de school door twee 
bands uit Apeldoorn. Het concert was een succes, maar 
de opkomst was laag. De stichting heeft goede zaken 
kunnen doen bij haar infokraam. Er is een positief 
financieel resultaat uitgekomen. 
 
Modeshow 
Op vrijdag 1 maart 2002 organiseert de Danckaerts 
Modevakschool van Helma Thijssen uit Kilder een 
modeshow, zie flyer. De stichting zal deze avond met 
informatie en Srilankaanse spulletjes aanwezig zijn. 
 
Ten slotte 
Het stichtingsbestuur rekent ook het komende jaar op 
uw gewaardeerde bijdrage om de noodzakelijke 
doelstellingen waar te kunnen maken. 
 
Met dank voor de steun die u de achterliggende jaren 
hebt gegeven wensen het schoolbestuur en wij u 
tenslotte fijne feestdagen en een goed 2002. 
 
Apeldoorn, december 2001. 
Het bestuur. 
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GEEFT KINDEREN 
 

EEN WEG NAAR HUN TOEKOMST 
 
 
 
 

 


	Vrienden van onze kinderen in Sri Lanka,
	Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund


