
Deze maand is het tien jaar geleden dat de Stichting 
Theo de Wit is opgericht. Bij de start in 1993 hebben 
de oprichters nooit kunnen voorzien wat voor een 
vlucht de stichting zou nemen. Was het aanvankelijk 
de bedoeling om regelmatiger steun aan de 
Anuradhapura Deaf and Blind School te kunnen 
geven, inmiddels kunnen we constateren dat de 
stichting al vijf scholen steunt. En daar zullen 
volgend jaar waarschijnlijk nog twee dovenscholen 
aan de oostkust van Sri Lanka bij komen! 

 
In de botanische tuin Peradeniya bij Kandy 

 
Dit succes is niet in de eerste plaats te danken aan 
het bestuur en onze ambassadeurs, maar vooral aan 
u, donateurs en begunstigers, èn de mensen die 
veelal spontaan actie gingen voeren. Ook 
organisaties als NCDO, Wilde Ganzen/ICCO en 
andere fondsen hebben tot nu toe ruimschoots hun 
bijdragen geleverd. 
Bij de oprichting is de stichting gestart met een 
bestuur van drie personen. In de loop der jaren is dit 
aantal gegroeid tot zeven, hebben we drie 
ambassadeurs gekregen en een contactpersoon in 
Sri Lanka. Een betrouwbaar persoon in Sri Lanka is 
heel noodzakelijk, anders zouden we dit werk niet uit 
kunnen voeren. 
De stichting is aangesloten bij de Stichting Mondial 
Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamen-
werking. Deze organisatie geeft jaarlijks een 
subsidie voor de administratieve kosten ten behoeve 

van de public relations. 
Medio dit jaar heeft onze secretaris van het eerste 
uur Mieke Vink wegens drukke werkzaamheden haar 
‘pen’ overgedragen aan Joke ter Halle. 
 
Evenementen in 2003 
Eind maart is een benefietconcert gegeven door de 
bands Jazzed Friends en Spiders Concern in de 
Gigant in Apeldoorn. 
Begin april heeft de Roncalli-basisschool in Zeddam 
een geweldige actie gehouden voor de bouw van het 
internaat in Tangalle. 
14 juni werd de actie: Apeldoorn biedt de jeugd 
wereldwijd een toekomst met het Mondial 
Straatfestival in het centrum van Apeldoorn 
afgesloten. De actie is gevoerd door vijf bij Mondial 
Apeldoorn aangesloten organisaties en de Wilde 
Ganzen/ICCO. De actie was voor ons opnieuw een 
succes. De ‘aftrap’ voor deze actie is op 3 januari 
gegeven door burgemeester de Graaf op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Apeldoorn. 
Medio september is op het Raadhuisplein in 
Apeldoorn het jaarlijkse Festival Mondial gehouden, 
dat dit jaar in een nieuw jasje is gestoken. 
 
De scholen en andere projecten 

 
ontvangst in Kumbukkana 

Nadat in januari de schoolmeubels officieel zijn 
overhandigd heeft de D&B-school in Kumbukkana 
een verzoek ingediend om de bouw van een eetzaal 
annex slaapgelegenheid voor pelgrims mogelijk te 
maken. 

In Tangalle is de bouw van het internaat op het 
terrein van de Polommaruwa Blind School in volle 
gang. De bouw is mogelijk geworden door de 
succesvolle actie Apeldoorn biedt de jeugd 
wereldwijd een toekomst in samenwerking met Wilde 
Ganzen/ICCO en wordt volledig uit deze actie 
gefinancierd. Eerder dit jaar zijn een fax- en een 
schrijfmachine geschonken. 

 
dovenklas in Tangalle 

 
Het instituut in Bandarawela heeft dit voorjaar een 
lijstje voor enkele projecten ingediend: 
1. slaan van een waterput, aanschaf pomp en 

bouw waterreservoir 
2. bouw van een stal voor twee koeien 
3. uitbreiding van de schoolbibliotheek 
4. wegverharding bij de school voor de blinden 
5. 12 paar tafels en banken voor de eetzaal 
6. 25 tafeltjes en stoeltjes voor leerlingen, 4 voor 

leraren en 2 schoolborden 
De projecten 1 en 2 zouden eind november gereed 
zijn, de rest is eerder uitgevoerd. 
Het Zahira Maha Vidyalaya (National School) in 
Anuradhapura heeft de aanleg van een terras 
(waterkering in de moessontijd) heel snel 
gerealiseerd. 
 
Reeds enkele jaren zijn gemaakte afspraken door 
het bestuur van de Anuradhapura Deaf and Blind 
School niet nagekomen en projecten niet in 
uitvoering genomen. Nadat we eind september ook 



nog vernamen dat er bij de bestuursverkiezingen 
door de voorzitter en enkele bestuursleden 
manipulaties zijn gepleegd, zijn wij tot het besluit 
gekomen alle steun aan dit instituut te stoppen. 
Enkele oud-leden hebben tegen het huidige (illegale) 
bestuur een proces aangespannen. 
De stichting heeft financieel geen nadeel 
ondervonden, want de gelden - bestemd voor de 
bouw van de muur rond het terrein en wat kleinere 
projecten - waren nog niet overgeboekt. 
Hierdoor zijn middelen beschikbaar gekomen voor 
andere projecten, t.w. de bouw van een eetzaal 
annex slaapgelegenheid voor pelgrims voor de D&B-
school in Kumbukkana en eventueel een uitbreiding 
van een bejaardentehuis in Bentota, 60 km. ten 
zuiden van Colombo. 
 
Het inmiddels negenjarige meisje Dhineshika heeft 
in maart de eerste verlengingsoperatie aan haar 
rechterbeentje ondergaan en zij wacht nu op de 
tweede operatie. 
Negen gezinnen (37 personen) hebben steun gehad 
en een jongen in Mannar wordt in staat gesteld het 
voortgezet onderwijs te volgen. 
 
De stichting in 2004 
De stichting zal het jaar 2003 financieel weer gunstig 
kunnen afsluiten. Het aantal donateurs en acties neemt 
nog steeds toe en daardoor ook de inkomsten. Wilde 
Ganzen/ICCO heeft het project bouw internaat in 
Tangalle geheel overgenomen, zodat wij daar verder 
geen financiële verplichtingen voor hebben. 
 
Begin februari gaan de voorzitter en penningmeester de 
projecten weer bezoeken samen met onze contact-
persoon, Siri Dodantenna. 
 
Wij danken u voor de steun en het vertrouwen die u 
de stichting de afgelopen jaren hebt gegeven. Wij 
vertrouwen erop dat u deze steun ook de komende 
jaren zult blijven geven. Daardoor stelt u ons in staat 
ons werk te kunnen blijven doen. 
 
(foto’s: John Hofboer) 

 
de baai van Trincomalee 

 
Onze partners in Sri Lanka en wij wensen u 
fijne feestdagen en een goed en gezond 2004. 
 
Apeldoorn, december 2003. 
Het bestuur: 
Gijs van Randwijk, voorzitter, 
Joke ter Halle, secretaris, 
Arnold Groothuis, penningmeester, 
Mieke Vink, Hanneke de Wit, Rob Leijten en 
John Stokkel 
 
De ambassadeurs: 
Gerda, Ans en Wilma de Wit 
 
Contactpersoon in Sri Lanka: 
Siri Dodantenna 

 
De stichting wordt ook gesteund door: 
 

   
 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 
Trompstraat 18, 7311 HV  Apeldoorn 

www.stg-theodewit.nl 
e-mail: info@stg-theodewit.nl 

Postbank: 31 27 62 of ABNAMRO: 42 06 43 753 
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GEEFT KINDEREN al 10 jaar 
 

EEN WEG NAAR HUN TOEKOMST 
 
 

 


