
Anuradhapura Deaf and Blind School 
Het schoolbestuur heeft in september 2000 
toegezegd, dat een aantal projecten medio vorig jaar 
afgerond konden worden. 
 
De voorzitter en penningmeester van de stichting 
hebben al in maart 1997 de "foundation stone" gelegd, 
maar begin 1999 werd daadwerkelijk gestart met de 
bouw van een nieuw meisjesinternaat op het terrein van 
de Anuradhapura Deaf and Blind School. Hiervoor 
bestonden al sinds begin negentiger jaren plannen bij 
het schoolbestuur. Het oude meisjesinternaat was 
overvol en sterk verouderd. 
De stichting heeft vanaf 1997 actie gevoerd en gelden 
voor de bouw ingezameld. Van de Stichting Mondial 
Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking, 
werd in dat jaar een zogenaamde project-subsidie van 
€ 2.269 (hfl 5.000) ontvangen. 
In 1998 heeft het stichtingsbestuur een verzoek gedaan 
bij de NCDO (Nationale Commissie voor duurzame 
ontwikkeling en internationale samenwerking) voor 
medefinanciering van dit project. Op dit verzoek werd 
positief gereageerd. Toen eind 1999 de stichting de 
helft van de bouwkosten had ingezameld, is een 
voorschot van 90% door de NCDO uitgekeerd. 
Inmiddels is dit project ook bij de NCDO afgerond. 
 
In 2000 kwam het schoolbestuur met plannen voor een 
verharde toegangsweg vanaf de openbare weg naar de 
diverse gebouwen op het schoolterrein in verband met 
de bereikbaarheid in de regentijd. 
Ook was het houtbewerkingslokaal aan een dringende 
renovatie toe. Tevens konden aan dit lokaal een paar 
kamers voor pelgrims worden gebouwd, zodat deze niet 
langer op de open galerijen van de diverse gebouwen 
hoefden te overnachten. Plannen en begrotingen 
werden ingestuurd, waarna het stichtingsbestuur een 
verzoek heeft gedaan bij Wilde Ganzen voor 
medefinanciering van deze projecten. Begin 2001 werd 
hierop positief gereageerd en de helft van de kosten 
direct op onze bankrekening in Colombo gestort. 
Bovengenoemde projecten zijn inderdaad vorig jaar 
afgerond en op 12 september 2001 onder grote 
belangstelling geopend c.q. in gebruik genomen. 

Actie Mondial Apeldoorn en Wilde Ganzen 
1 september jl. is tijdens het Festival Mondial Apeldoorn 
een actie gestart van enkele bij de Stichting Mondial 
Apeldoorn aangesloten organisaties en Wilde Ganzen 
onder het motto: 

Apeldoorn voor Mondiaal Onderwijs. 
Alle inkomsten tot 1 februari 2002 zouden door Wilde 
Ganzen worden verdubbeld tot een maximum van 
€ 11.345 (hfl 25.000). Ook de stichting heeft hieraan 
meegedaan 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 loslopend vee het 
terrein op en dit bevuilen. Bovendien vormt het vee een 
gevaar voor de kinderen. Begin vorig jaar is een diep 
afwateringskanaal vlak achter het schoolterrein aan een 
van de open zijden aangelegd wat dus ook gevaarlijk is 
voor blinde kinderen. De bouw van de muur is al veertig 
jaar een wens van het schoolbestuur.  
28 oktober jl. was er een vlucht Wilde Ganzen voor 
Apeldoorn voor Mondiaal Onderwijs en de opbrengst 
is gelijk verdeeld over de deelnemende organisaties. 
Deze actie is voor de stichting een enorm succes 

geworden. De totale opbrengst 
was € 28.494. Met deze Wilde 
Ganzen-actie kan de muur 
eind 2002 gereed zijn en 
tevens het open riool ver-
vangen worden door een 
gesloten systeem. 

 
Evenementen 
De stichting heeft op 21 juni deelgenomen aan het 
Wereld Kinder Festival in Schouwburg Orpheus en 1 
september jl. aan het Festival Mondial Apeldoorn op het 
Raadhuisplein. Beide evenementen zijn een jaarlijks 
gebeuren in Apeldoorn. 
22 november jl. was er in Podium Gigant in Apeldoorn 
een benefietconcert ten bate van de Anuradhapura 
Deaf and Blind School op initiatief van leden van twee 
bands uit Apeldoorn. 
1 maart jl. heeft de modevakschool “Danckaerts” van 
Helma Thijssen een modeshow georganiseerd in 

Doetinchem. De avond was een enorm succes en heeft 
meer dan € 1.600 opgeleverd voor de stichting. 
 
Stichting Theo de Wit in 2001 
Het aantal donateurs en begunstigers neemt nog 
steeds toe. De stichting heeft vorig jaar enkele zeer 
opmerkelijke giften mogen ontvangen en door de 
bijdragen van de NCDO en Wilde Ganzen is de 
stichting financieel in een gunstige positie gekomen. 
Het bestuur krijgt meer ervaring fondsen te vinden en te 
benaderen. Er komen steeds meer acties die in eerste 
instantie niet door het bestuur worden georganiseerd, 
maar door donateurs of andere belangstellenden. 
 
Door de toegenomen structurele inkomsten heeft het 
stichtingsbestuur toe kunnen zeggen bij te dragen in het 
salaris voor een beter pedagogisch geschoold hoofd 
van het internaat in Anuradhapura en bijscholing van 
het huidige personeel. Door geldgebrek van het 
schoolbestuur is de kwaliteit van het personeel beneden 
de norm. De stichting heeft zich nu voorlopig als 
voornaamste doel gesteld de pedagogische begeleiding 
en dus het welzijn van de kinderen te helpen 
verbeteren. 

 
In overleg met het schoolbestuur zijn de volgende 
doelstellingen voor de naaste toekomst overeen-
gekomen: 
• verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

staf van het internaat 
• bijscholing van het onderwijzend personeel 
• bouw van een muur rond het schoolterrein 
• vervanging van het open riool 
• aanschaf nieuwe testapparatuur voor de 

slechthorende kinderen 
• bouw van een nieuwe keuken 
• inrichting beide internaten met afsluitbare kastjes 
• vernieuwing leermiddelen 
• onderhoud aan de gebouwen 
• (regelmatig) medisch onderzoek 
 
Onze contactpersoon, de heer Dodantenna, houdt het 
bestuur zeer frequent en adequaat op de hoogte van 
alle ontwikkelingen. 



Overige activiteiten 
De stichting heeft de steun aan diverse gezinnen met 
schoolgaande kinderen gecontinueerd en verstrekt in 
enkele individuele gevallen een soort van studiebeurs. 
Ook op dit gebied neemt de aanvraag toe. 
 
De stichting in 2002 
Tijdens hun laatste bezoek in april/mei hebben de 
voorzitter en penningmeester een viertal scholen voor 
doven en blinden bezocht om zich te oriënteren over de 
situaties bij die andere instituten. Hoewel de bezochte 
instituten elk extra financiële steun kunnen gebruiken 
springt er één in het oog die in wel zeer armelijke 
omstandigheden verkeert. Dat is een school met 
internaat voor doven en blinden in Kumbukkana 
Monaragalla in het Z.O. van Sri Lanka. De stichting zal 
zien in hoeverre daar hulp kan worden geboden. 
Ook hebben beiden een oriënterend gesprek gehad met 
de National Alliance of Agencies for the Handicapped. 
Deze is twee jaar geleden opgericht met het doel de 
positie van gehandicapten in Sri Lanka onder de 
aandacht van het publiek - maar vooral de regering - te 
brengen, want die is ronduit slecht. Het probleem is dat 
slechts de helft van het aantal plaatselijke organisaties 
die zich met de zorg voor gehandicapten bezig houden, 
zich heeft aangemeld. Namens de stichting is 
toegezegd adviezen in te winnen bij Nederlandse 
instanties hoe je zo’n nationale organisatie het beste 
van de grond krijgt. Voorts hoopt de National Alliance 
de overheid zover te krijgen dat deze het vakonderwijs 
aan gehandicapten bevordert. 
 
De afgelopen jaren heeft het werk van de stichting in Sri 
Lanka steeds meer bekendheid gekregen. 
De stichting kreeg dan ook steeds vaker verzoeken om 
financiële steun, die we helaas niet konden verlenen, 
omdat zij buiten het kader van de statuten vielen. 
Daarom heeft het bestuur besloten het doel te 
verruimen en de statuten zodanig te wijzigen dat ook 
aanvragen om ondersteuning buiten het onderwijs 
kunnen worden gehonoreerd. De notariële acte is 
inmiddels gepasseerd. 
 
Over het jaar 2001 is een jaarverslag gemaakt. Als u 

toezending op prijs stelt kunt u een gratis exemplaar 
bestellen. e-mail: info@stg-theodewit.nl 
 
De stichting zal met een informatiestand aanwezig 
tijdens de volgende evenementen: 
8 en 9 juni: het Wantij Pop in Dordrecht 
27 juni: Wereld Kinder Festival in Schouwburg Orpheus 
7 september: Festival Mondial Apeldoorn op het 
Raadhuisplein in Apeldoorn. 
 
Zondag 29 september a.s. organiseert de stichting een 
informatie-middag in Schouwburg Orpheus te 
Apeldoorn. Noteert u deze datum alvast. 
 
Aan het einde van het jaar zal ook de stichting weer 
deelnemen aan een nieuwe actie van Mondial 
Apeldoorn en Wilde Ganzen. 
 

 
jongensslaapzaal Kumbukkana D&B School 

 
Apeldoorn, mei 2002. 
 
Namens het bestuur: 
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