
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Plannen voor 2003 
Vanaf de oprichting in 1993 heeft de stichting de 
school en internaat in Anuradhapura gesteund om 
door het schoolbestuur ingediende plannen te 
helpen realiseren. Daarnaast is er steun aan enkele 
arme gezinnen gegeven. 
Door de gunstige financiële positie èn doordat het 
bestuur steeds handiger wordt in het benaderen van 
grotere fondsen, wordt nu bekeken of er voor andere 
projecten ook wat gedaan kan worden. 
Om dit mogelijk te maken zijn de statuten dit 
voorjaar aangepast. Het doel is ruimer gemaakt en 
luidt nu officieel: het helpen verbeteren van de 
positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen 
en in het bijzonder van kinderen en gehandicapten. 
 
De voorzitter en penningmeester hebben begin dit 
jaar een rondreis gemaakt langs vier instituten voor 
onderwijs aan gehandicapten, verspreid over het 
hele eiland samen met de contactpersoon in 
Anuradhapura, de heer Siri Dodantenna. 
 
Tijdens deze reis wordt kennis gemaakt met de heer 
Rubasinghe Perera, al van zijn geboorte af blind, 
maar een zeer ambitieuze man met een feilloos 
geheugen voor data en namen. Hij kent onze 
contactpersoon Siri Dodantenna goed, want als 
jonge mannen waren zij in 1961 medeoprichters van 
de Anuradhapura Deaf and Blind School. Perera was 
daar vanaf de oprichting tot 1977 directeur. Hij is 
tevens medeoprichter geweest van andere scholen 
voor doven en blinden in Sri Lanka en momenteel 
manager van zowel de school in Bandarawella als in 
Tangalle. 
Daarnaast is hij voorzitter van de National Alliance 
of Agencies for the Disabled. Dit is een nog jong 
nationaal orgaan waarbij vijftien van de 
achtentwintig organisaties voor zorg en onderwijs 
aan gehandicapten in Sri Lanka zijn aangesloten. 
Deze instituten zijn allemaal particuliere instellingen, 
echter wel met een officiële goedkeuring. 
De regering doet nog maar mondjesmaat iets voor 

de gehandicapten, maar in de huidige regering zit 
voor het eerst een minister voor gehandicapten 
beleid. 
De voorzitter en penningmeester hebben ook een 
bijeenkomst bijgewoond van het bestuur van de 
National Alliance. Er wordt in de eerste plaats niet 
zozeer materiële hulp gevraagd, als wel advies hoe 
je zo’n nationaal orgaan beheert en landelijke 
bekendheid geeft. 
 
Tijdens de rondreis is ook het Islamitische Centrum 
voor fysiek gehandicapten in Thihariya bezocht. 
Thihariya ligt in het westen van Sri Lanka, het meest 
welvarende deel van het land. In dit gebied wonen 
veel islamieten, die veelal zakenmensen zijn. Het 
instituut bestaat inmiddels 18 jaar. Dit instituut is 
uitstekend toegerust en heeft goede beroeps-
opleidingen. Hier is te zien waar in de toekomst 
instituten naar toe kunnen werken. 
 
Schoolmeubels voor de Kumbukkana Deaf and 
Blind School 
De Kumbukkana doven- en blindenschool ligt in het 
Monaragala district in het zuidoosten van Sri Lanka, 
een van de armste gebieden van het land. 
De nog jonge directeur, zelf zeer slecht ziend, is in 
1997 begonnen thuis aan twee blinde kinderen les te 
geven. Een jaar later kon het huidige complex 
worden betrokken. Inmiddels telt de school 41 dove 
en 24 blinde kinderen. Er zijn tien leerkrachten, 
waarvan er maar vier van de overheid een salaris 
ontvangen. De overige zes zijn vrijwilligers en er is 
geen staf. De leraren doen samen met de kinderen 
alles wat gedaan moet worden, zoals het bereiden 
van de maaltijden en het onderhoud van het terrein. 
Voor de meisjes is er sinds vorig jaar een nieuw 
internaatgebouw, maar het jongensinternaat ziet er 
armoedig uit. Het is aan de bovenzijden open. 
Waarschijnlijk is het een fabrieksgebouw geweest. 
Ook is er nog geen keuken, maar een ruimte 
voorlopig als zodanig ingericht. 
 
Getroffen door het enorm enthousiasme hebben de 
voorzitter en penningmeester tijdens hun bezoek 

toegezegd dat de stichting voor het meubilair voor 
het nieuwe schoolgebouw zal zorgen. Dit gebouw is 
gebouwd op kosten van een Nederlandse 
organisatie en afgelopen januari geopend. De 
meubels worden op dit moment door een bedrijfje in 
de buurt vervaardigd. 

 
jongensinternaat Kumbukkana 

 
Internaat op het terrein van de Polommaruwa 
Blind School 
In Tangalle aan de zuidkust is een instituut dat twee 
gescheiden scholen kent. De school en het internaat 
voor doven zijn gelegen op een groot terrein. 
De school voor de blinden heeft onderhoud nodig en 
het internaat voor deze kinderen ligt op enige 
afstand van de school.  
Het schoolbestuur wil op het terrein van de school een 
nieuw internaat, zodat de blinde kinderen niet twee keer 
per dag bijna een kilometer over een zeer drukke 
verkeersweg moeten lopen. 
 
Actie Mondial – Wilde Ganzen/ICCO 
Er is inmiddels een nieuwe actie gestart van Mondial 
Apeldoorn samen met Wilde Ganzen en ICCO onder 
het motto: Mondial Apeldoorn biedt de jeugd 
wereldwijd een toekomst. 
De stichting Theo de Wit is een van de vijf 
organisaties die aan deze actie meedoet om de 
bouw van het internaat in Tangalle mogelijk te 
maken. 
Iedere gedoneerde euro kan tijdens deze actie 



vervijfvoudigd worden. 
Individuele hulp 
- Naast de steun die al meerdere jaren aan gezinnen 
wordt gegeven, is de 30-jarige Nandane een lening 
verstrekt om de rijstvelden van zijn bejaarde vader 
weer te kunnen cultiveren. Hierdoor kan hij zijn 
hoogbejaarde ouders en een verstandelijk 
gehandicapte broer en zus onderhouden. 
- Een weduwe met haar zoontje Nisal (vier jaar) 
heeft een maandelijkse toelage gekregen, zodat ze 
niet meer volledig afhankelijk van haar familie is. 
- Het kreupele meisje Dineshika (acht jaar) wordt 
geholpen met de financiering van een 
verlengingsoperatie aan haar rechterbeentje. Deze 
operatie moet vóór haar twaalfde gebeuren. 
 
De stichting in 2002 
Huub Schmidt heeft medio dit jaar zijn functie binnen 
het bestuur moeten neerleggen i.v.m. werkzaam-
heden buiten Nederland. 
 
De stichting heeft zich het afgelopen jaar op 
verscheidene evenementen gepresenteerd. In juni heeft 
zij deelgenomen aan een festival van het Committee 
Ontwikkelingssamenwerking Zuid-Holland in Dordrecht 
en het Wereld Kinderfestival in Apeldoorn. In september 
is het Festival Mondial Apeldoorn gehouden en heeft 
het bestuur verleden en toekomst gepresenteerd op 
een info-middag in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn. 
In maart was er een succesvolle actie in Doetinchem: 
een modeshow van de Modevakschool Danckaerts uit 
Kilder. 
 
Ten slotte 
Begin december ontvingen we een brief van Jacques 
en Cokkie Jongenelen uit Apeldoorn dat ze voornemens 
zijn het volgend jaar geen kerstkaarten meer te 
versturen. Dit jaar sluiten ze het volgende berichtje bij: 
 
“In 2003 geen kerstkaart van ons bij U thuis. 
Wij bundelen het geld en sturen het naar ’n tehuis 
in Sri Lanka voor kinderen, die doof zijn en blind, 
de goede wens is voor u en het geld voor dit kind. 
 

Dank namens de stichting Theo de Wit 
Lanka Education Fund.” 
 
Het is steeds weer hartverwarmend te constateren dat 
derden activiteiten ondernemen om te helpen de 
gestelde doelstellingen waar te kunnen maken. 
 
Met dank voor de steun die u de achterliggende jaren 
hebt gegeven wensen wij u fijne feestdagen en een 
goed 2003. 
 
Apeldoorn, december 2002. 
Het bestuur. 
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