
Vrienden van onze kinderen in Sri Lanka, 
 
Het vorige jaar heeft de stichting weer 
vooruitgang geboekt in het realiseren van de 
doelstellingen. De inkomsten zijn ten opzichte van 
de voorgaande jaren weer toegenomen en het 
bestuur kon hierdoor meer toezeggingen doen 
aan het schoolbestuur. Ook kon in ons 
‘pleegouder’-project weer een gezin meer 
gesteund worden. 
Door de meerdere inkomsten en doordat het 
NCDO (Nationale Commissie voor internationale 
samenwerking en duurzame ontwikkeling) eind 
1999 een voorschot op de bouw van het 
meisjesinternaat heeft uitbetaald, konden we geld 
opzij zetten op een spaarrekening. Voor het eerst 
hebben we begin 2001 rente inkomsten gehad, 
terwijl onze bank in Colombo een ander systeem 
voor de bankkosten heeft ingevoerd. Ondanks de 
meerdere overboekingen zijn de kosten hieraan 
verbonden lager geworden. 
Dove kinderen van de school hebben in het 
voorjaar tekeningen gemaakt. Hiervan hebben we 
wenskaarten gemaakt en deze zijn met veel 
succes verkocht tijdens en na het jaarlijkse 
Festival Mondial Apeldoorn. In november is er bij 
het Belastingdienst/Automatiserings Centrum 
(B/AC) in Apeldoorn een actie gehouden voor de 
school. De opbrengst was 3500 gulden, terwijl de 
geworven donateurs jaarlijks ongeveer 1600 
gulden gaan opbrengen. Het totaalbedrag van de 
donateurs via het B/AC-fonds (maandelijkse 
inhouding op het salaris) bedraagt nu op jaarbasis 
6600 gulden. Hiervan worden de salarissen van 
het internaatspersoneel medebetaald en konden 
het afgelopen jaar een administrateur, een 
nachtwaker en een nieuw schoolhoofd worden 
aangesteld door het schoolbestuur. Regelmatig 
wordt door onze contactpersoon rapportage 
gedaan over de besteding van de gelden en de 
voortgang van de projecten. Het schoolbestuur 
voert de uitvoering van de projecten zelf uit om 
kosten te sparen. Zo werd er voor de bouw van 

het meisjesinternaat zelfstandig hout ingekocht, 
waarvan timmerlieden kozijnen, ramen en deuren 
vervaardigen.

Van ons bezoek aan de school in september 2000 
hebben we uitvoerig verslag gedaan in de 
december-nieuwsbrief. 
 

Financieel overzicht 2000: 
rekening Postbank en ABN AMRO 
Inkomsten 2000 1999 
Saldo 3.282,69 4.437,25 
Donaties 22.182,50 19.254,37 
Individuele steun 10.808,50 8.220,00 
Acties/fondsen 4.972,05 36.559,50 
Compensatie kosten 1.500,00 375,00 
Rente 5,20 5,04 
Totaal 42.750,94 68.851,16 

   
Uitgaven 2000 1999 

ABNAMRO Colombo 15.000,00 65.500,00 
Kosten 68,33 68,47 
Saldo renterekening 16.275,00  
Saldo 11.407,61 3.282,69 
Totaal 42.750,94 68.851,16 

   
rekening ABN AMRO Colombo 

Inkomsten 2000 1999 
Saldo 39.770,00 4.978,00 
Overboeking 15.000,00 65.500,00 
Totaal 54.770,00 70.478,00 

Uitgaven 2000 1999 
Deaf & Blindschool 33.588,00 27.229,00 
Individueel 12.130,00 6.735,00 
Kosten 147,00 241,00 
Saldo 8.905,00 36.273,00 
Totaal 54.770,00 70.478,00 
(De bedragen zijn door de koersverschillen bij 
benadering, vandaar ook het verschil in saldo 
eind 1999 en begin 2000.) 
De inkomsten zijn in 2000 weer toegenomen als 
we in aanmerking nemen dat er in 1999 een 
medefinanciering door de NCDO is geweest van 
meer dan hfl 33.000. Aan de school is een bedrag 
uitgekeerd van bijna hfl 33.590 en aan individuele 
steun is hfl 12.130 besteed. Op 31 december 
hadden we nog een totaal saldo van hfl 36.587. 
 
Verantwoording kostenpost: 

Inkomsten 2000 1999 
Saldo 1.095,57 1.030,27 
Compensatie kosten 1.500,00 375,00 
Totaal 2.595,57 1.405,27 

Uitgaven 2000 1999 
Kosten 68,33 68,47 
Kosten Colombo 146,62 241,23 
Saldo 2.380,62 1.095,57 
Totaal 2.595,57 1.405,27 
 
Ten behoeve van de noodzakelijk te maken 
kosten is van de Stichting Mondial Apeldoorn hfl 
1.500 ontvangen. De exacte financiële 
verantwoording ligt bij het bestuur ter inzage. 
 

Iedere gedoneerde gulden komt in Sri Lanka. 
 

De nieuwbouw van het meisjesinternaat zal op 12 
september a.s. officieel geopend worden. De 
Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka heeft 
toegezegd de opening te verrichten. Tevens zal 
op deze dag het veertig jarig bestaan van de 
school worden gevierd. De stichting zal hierbij 
vertegenwoordigd zijn met een delegatie van 13 
personen. 



Met de renovatie van de timmerwerkplaats en de 
aanleg van de verharding op het schoolterrein is 
een begin gemaakt. Wilde Ganzen heeft 
inmiddels de helft van de kosten 
meegefinancieerd. Het schoolbestuur hoopt in 
september dit project ook gereed te hebben. 
 
De bouw van een muur ter bescherming van de 
kinderen rond het hele schoolterrein heeft voor 
het schoolbestuur de hoogste prioriteit. Helaas 
komt de toezegging van Rotary Apeldoorn-
Centrum nog steeds niet van de grond. De 
stichting zal zich beijveren dat eind volgend jaar 
de muur voltooid kan worden, al is het moeilijk 
zo’n project meegefinancieerd te krijgen. Eind 
2001 zal er in Apeldoorn een actie worden 
gehouden door de Wilde Ganzen in 
samenwerking met de Stichting Mondial 
Apeldoorn ten gunste van de aangesloten 
organisaties en dit voorjaar kreeg de stichting 
onverwacht een gift van hfl 20.000 van een 
directeur, die afscheid had genomen van zijn 
modezaken. Hier zullen we iets mee kunnen 
doen. 
 
Zaterdag 1 september a.s. zal de stichting weer 
met een info-kraam aanwezig zijn op het Festival 
Mondial Apeldoorn, dat gehouden wordt op het 
Raadhuisplein in Apeldoorn. 
 
Verdere wensen van het schoolbestuur zijn: 
• aanschaf nieuwe testapparatuur voor de 

slechthorende kinderen, omdat de oude 
apparatuur het heeft begeven; 

• de bouw van een eenvoudig (nachtelijk) 
onderkomen voor de pelgrims, die de maal-
tijden op het internaat verzorgen. Het 
onderkomen kan dan tevens gebruikt wor-
den als eetzaal. Hieraan gekoppeld wil men 
een nieuwe keuken bouwen en dan kan ook 
het open riool vervangen worden. Met de 
ruimte van de oude keuken zal dan het 
jongensinternaat worden uitgebreid; 

• inrichting nieuwe internaat; 

• vernieuwing leermiddelen; 
• onderhoud aan de oude (school) gebouwen; 
• (regelmatig) medisch onderzoek; 
• mogelijkheid uitzoeken uitwisseling leer-

krachten Sri Lanka-Nederland; 
 
Er is nog genoeg te doen. 
 
Tijdens bezoeken aan de school en in de 
correspondentie worden we door het 
schoolbestuur regelmatig bedankt voor onze inzet 
en het humanitaire werk. Deze dank willen graag 
aan u doorgeven voor uw steun aan de dove en 
blinde kinderen op hun weg naar hun toekomst. 
 
 

Mogen de kinderen weer op u rekenen? 
 
Apeldoorn, mei 2001. 
 
Het bestuur: 
Gijs van Randwijk, voorzitter; 
Mieke Vink, secretaris; 
Arnold Groothuis, penningmeester; 
Hanneke de Wit, Joke ter Halle, 
Rob Leijten en Huub Schmidt 
 
 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 
Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn 

platform voor ontwikkelingssamenwerking 
 

Postbank: 31 27 62 
ABNAMRO: 42 06 43 753 

 
Correspondentieadres: 

Trompstraat 18, 7311 HV  Apeldoorn 
Telefoon: 055 578 64 01 

Fax: 055 578 64 03 
 

E-mail: stg.theodewit@planet.nl 
 

 
 
 
 

GEEFT KINDEREN 
 

EEN WEG NAAR HUN TOEKOMST 
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