
Vrienden van onze kinderen in Sri Lanka, 
 
Nadat het bestuur van de stichting begin 2002 heeft 
besloten het doel te verruimen zijn de statuten 
hierop notarieel aangepast. 
Medio 2002 heeft Huub Schmidt zijn bestuursfunctie 
wegens werk in het buitenland moeten neerleggen, 
zijn plaats is begin januari ingenomen door John 
Stokkel. 
Eind januari zijn Gijs van Randwijk, Arnold Groothuis 
en twee bevriende donateurs naar Sri Lanka 
afgereisd en hebben ook diverse scholen en andere 
projecten bezocht, samen met onze contactpersoon 
Siri Dodantenna. 
 
De nog vrij jonge Kumbukkana Doven- en 
Blindenschool ligt in het Monaragala district in het 
zuid-oosten van Sri lanka. Dit gebied is één van de 
armste gebieden van het land. 
 

 
nieuw meubilair in Kumbukkana 

 
Het stichtingsbestuur heeft vorig jaar toegezegd het 
meubilair voor een nieuw schoolgebouw te 
financieren. De metalen onderdelen van de stoelen 
zijn in een fabriekje vervaardigd en leerlingen, die 
een timmeropleiding volgen, hebben de zittingen en 
rugleuningen gemaakt. Ook de houten tafels zijn 
door deze leerlingen vervaardigd. 
Het meubilair is eind januari j.l. tijdens een feeste-
lijke ontvangst door Gijs officieel overgedragen. 
 
Op het schoolterrein wordt momenteel een door de 
Sri Lankaanse overheid gesubsidieerd jongens-
internaat gebouwd. 
 
Een paar dagen eerder heeft het gezelschap de 
scholen in Tangalle bezocht. Op het terrein van de 

blindenschool hebben zij de lokatie bekeken, waar 
het nieuwe internaat zal komen. Hier is in de 
toekomst groot onderhoud zeer noodzakelijk. 
Verdere wensen van het schoolbestuur zijn een fax 
en een tekstverwerker met printer. 
 

 
blinde kinderen in Tangalle 

 
Op dit moment loopt er een actie van de Stichting 
Mondial Apeldoorn en de Wilde Ganzen/ICCO onder 
het motto: Apeldoorn biedt jeugd wereldwijd een 
toekomst. Stichting Theo de Wit doet aan deze actie 
mee om de bouw van het internaat mogelijk te 
maken. 
De actie wordt 14 juni a.s. afgesloten met een 
Mondial Straatfestival in het centrum van Apeldoorn. 
Op het Raadhuisplein zullen de vijf deelnemende 
organisaties aan een infomarkt deelnemen.  
 
Tijdens het bezoek aan de Doven- en Blinden 
scholen in Bandarawela heeft het schoolbestuur 
daar een lijst wensen ingediend: 
• slaan van een waterput, aanschaf pomp en 

bouw reservoir 
• uitbreiding van de schoolbibliotheek 
• bouw van een stal voor twee koeien 
• wegverharding bij de school voor de blinden 
• 12 paar tafels en banken voor de eetzaal 
• 25 tafeltjes en stoeltjes voor leerlingen, 4 voor 

leraren en 2 schoolborden 
 
Het instituut in Bandarawela bestaat sinds 1979 en 
heeft momenteel 160 leerlingen. 

Het aantal blinde kinderen is de laatste jaren op de 
meeste scholen verminderd. 
 
Het Zahira Maha Vidyalaya (National School) in 
Anuradhapura heeft verzocht te helpen bij de 
aanleg van een verhoogd terras langs de diverse 
gebouwen. In de moessontijd staat het schoolterrein 
regelmatig onder water en zijn de gebouwen moeilijk 
bereikbaar. 
 
Door bestuur- en managementwisselingen bij de 
Anuradhapura Doven- en Blindenschool hebben 
vorig jaar de projecten (bouw van een muur om het 
terrein en vervanging open riool) vertraging 
opgelopen. 
 

 
een traditioneel presentje uit Nederland 

 
Nandanna is begin vorig jaar een lening verstrekt 
om de rijstvelden van zijn hoogbejaarde vader zelf te 
kunnen cultiveren. Nandanna heeft de zorg voor zijn 
bejaarde ouders en een verstandelijk gehandicapte 
broer en zus. Het afgelopen jaar is door de overheid 
maar eenmaal water verstrekt, en begin maart was 
het tijd om te oogsten. De oogst zag er goed uit en 
Nandanna heeft meer land in gebruik genomen dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Na deze oogst zal hij 
chillies gaan verbouwen, daar is minder water voor 
nodig dan voor de verbouw van rijst. 
 



Het achtjarige kreupele meisje 
Dhineshika heeft afgelopen 
maart een eerste operatie 
ondergaan ter voorbereiding op 
de beide verlengingsoperaties 
aan haar rechterbeentje. Dank 
voor de speciale giften voor haar. 
 
Eind maart was er in Gigant een 
benefietconcert door de bands 
Jazzed Friends en Spiders 
Concern. De reacties door de 

aanwezigen waren geweldig. 
 
Begin april werd op de Roncallibasisschool in 
Zeddam een Sri Lankaanse week gehouden 
waaraan gekoppeld een actie. De hele week stond 
Sri Lanka in de schijnwerpers. De kinderen zijn 
geïnformeerd over het doel van de stichting en er 
waren op diverse plaatsen in de school 
tentoonstellingen ingericht. De kinderen hebben 
allerlei spulletjes gemaakt. Deze werden de laatste 
middag verkocht en er was een sponsorloop. De 
totale opbrengst was enorm. De cheque met een 
bedrag van € 5.200 is begin mei officieel aan onze 
voorzitter overhandigd. 
 

 
hier doen we het met zijn allen voor 

 
De actie voor de bouw van het internaat loopt 
voorspoedig, mede dankzij de medewerking van 
Wilde Ganzen/ICCO. De donaties voor de bouw 
zullen door Wilde Ganzen/ICCO vervijfvoudigd 
worden. 
 
Misschien ten overvloede willen we toch nog weer 
eens bekend maken dat iedere gedoneerde €uro Sri 

Lanka rechtstreeks ten goede komt. De stichting 
heeft geen betaalde krachten, het bestuur kan 
reglementair niets declareren en voor noodzakelijk 
te maken kosten worden speciale fondsen 
geworven. 
 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. 
 
Namens de kinderen en de schoolbesturen danken 
wij u voor uw steun. 
 
Apeldoorn, mei 2003. 
 
Gijs van Randwijk, voorzitter, 
Mieke Vink, secretaris, 
Arnold Groothuis, penningmeester, 
Hanneke de Wit, Rob Leijten, Joke ter Halle en John 
Stokkel, bestuursleden en 
Gerda, Ans en Wilma de Wit, ambassadeurs 
 

zetten zich in samen met U, 

 
 

en 

 

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 
Aangesloten bij de stichting Mondial Apeldoorn, 

platform voor ontwikkelingssamenwerking 

 
 
 
 
 
 

GEEFT KINDEREN 
 

EEN WEG NAAR HUN TOEKOMST 
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