
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Sinds eind vorig jaar zijn er meerdere projecten van de 
stichting op gang gekomen. 
In oktober heeft onze inspecteur, de heer Siri Dodantenna, 
de projecten voor de stichting bezocht. Overigens lopen 
alle contacten met onze projecten via hem. In januari 2005 
zal hij onze voorzitter en penningmeester begeleiden op 
hun bezoek aan de projecten. 
 
Polommaruwa blindenschool in Tangalle 
In oktober 2003 is de bouw gestart van het 
jongensinternaat op het terrein van de Polommaruwa Blind 
School in Tangalle. De bouw is binnen de planning 
gebleven en zal eind december gereed zijn. De officiële 
opening zal plaatsvinden tijdens het bezoek van onze 
voorzitter en penningmeester medio januari 2005. 
 

 
jongensinternaat in Tangalle 

 
De financiering van de bouw is geheel overgenomen door 
Wilde Ganzen en ICCO. Deze beide organisaties hebben 
het ingezamelde bedrag verviervoudigd. Een medewerker 
van Wilde Ganzen heeft het project afgelopen september 
bezocht en ons over haar bevindingen gerapporteerd. 
 
Kumbukkana doven- en blindenschool 
In juni is de bouw gestart van een eetzaal op het terrein 
van de Kumbukkana Deaf and Blind School. Op de 
bovenverdieping zullen slaap- cq ziekenzalen worden 
ingericht. Afgelopen januari hebben de voorzitter, 
penningmeester en onze inspecteur de foundation stones 
gelegd. Wilde Ganzen participeert ook in dit project.  Eind 
september was de verdiepingsvloer gestort. 

 
verdiepingsvloer eetzaal in Kumbukkana 

 
Sugatha bejaardentehuis in Bentota 
Eind augustus is de bouw hervat van de uitbreiding van 
het bejaardentehuis voor kinderloze bejaarden. Het werk 
vordert snel en het gebouw zal eind december gereed zijn. 
Ook dit gebouw zal medio januari geopend worden. Door 
meerdere donaties van de familie Gilsing uit 
Doetinchem/Utrecht in de afgelopen jaren kon de 
financiering voor deze uitbreiding gerealiseerd worden. 
Veertig bejaarden extra kunnen volgend jaar aan 
onderdak worden geholpen. 

 
benedenverdieping in Bentota 

 
Dovenschool Vaalvosai in Batticaloa 
De school en het internaat aan de oostkust in het 
Tamilgebied zijn gehuisvest in een huurhuis en dit is te 
klein voor de 55 leerlingen. Het instituut wordt beheerd 
door de YMCA Batticaloa. De YMCA wil een 

multifunctioneel gebouw op het terrein van de YMCA. De 
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) heeft een bijdrage 
toegezegd van € 25.000. 

 
Het restant zal door de stichting worden opgebracht. De 
bouw zal binnenkort beginnen en kan eind 2005 gereed 
zijn. 

 
verwelkoming in Batticaloa begin 2004 

 
Good Shepherd Tamil meisjesschool in Colombo 
Op het terrein van het Good Shepherd nonnenklooster in 
Colombo staat de meisjesschool met meer dan 1000 
leerlingen. De gebouwen zijn echter niet toereikend, zodat 
in twee shifts les moet worden gegeven. Zuster Marie 
Euphrasia is directeur van deze school en heeft in oktober 
haar 25 jarig jubileum als non gevierd. 
Het klooster kon een stuk land naast de school kopen voor 
uitbreiding. Voor een deel van de aankoop moest het 
klooster een lening sluiten, welke deze maand moet 
worden afgelost. De stichting heeft een bijdrage gegeven 
van € 2500 en was hiermee de grootste donor. 
De Sri Lankaanse overheid zal de bouw van het nieuwe 
schoolgebouw bekostigen. 
 
Anuradhapura en omgeving: 
Siri Sangabo School 
Deze (normale) school in het arme buitengebied van 
Anuradhapura heeft een verzoek gedaan om te helpen bij 
de afbouw van een bibliotheek. Onlangs heeft ons bestuur 



dit verzoek goedgekeurd. Wilde Ganzen participeert ook in 
dit project. 
 
In februari is de beugel aan het rechterbeen van het 
kreupele meisje Dhineshika operatief verwijderd. Ze moet 
echter nog een jaar wachten op de volgende operatie om 
haar voet recht te zetten. 
 
Janny Fioole heeft een uitgebreide rapportage gegeven 
over het project voor de moeder en vijf kinderen. De 
waterput is uitgediept, er is een rand om de put gemetseld 
en een waterpomp aangeschaft. Het schamele lemen 
hutje was te zwak om de elektriciteitsleiding te kunnen 
dragen. Vrienden van Janny hebben een nieuw stenen 
huis voor de familie gefinancierd en de elektriciteit is 
aangelegd. De familie is zeer dankbaar. 

 
waterput met rand en dagreservoir 

 
De stichting heeft op 12 juni deelgenomen aan het 
Mondial Straatfestival en op 4 september aan het Festival 
Mondial, beide met een informatiekraam op het 
Raadhuisplein in Apeldoorn. 
 
Het is steeds weer hartverwarmend dat er mensen zijn die 
spontaan acties organiseren en de opbrengst voor het 
werk in Sri Lanka bestemmen. 
Zo waren er dit jaar mensen die: 
− tijdens een familiebijeenkomst en een afscheidsreceptie 

een verloting hebben georganiseerd 
− voor een ambts- en huwelijksjubileum geen cadeaus, 

maar een bijdrage voor de stichting vroegen; en 
− een firma in geluidsapparatuur met nieuwjaar geen 

relatiegeschenken heeft verstuurd, maar een bijdrage 
heeft gegeven voor de operatie van Dhineshika 

− een jonge vrouw een belangrijke donatie heeft gegeven 
ná haar bezoek aan enkele projecten van de stichting. 

 
Al deze acties hebben een aanzienlijk bedrag opgeleverd. 
Ook enkele fondsen hebben weer een belangrijke donatie 
gedaan. 
 
De organisaties in Sri Lanka en ons bestuur danken u 
voor uw vertrouwen en bijdragen, waardoor het 
mogelijk is ons werk te kunnen blijven doen. 
 
Onze partners in Sri Lanka en wij wensen u fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2005. 
 
Apeldoorn, december 2004. 
 
Het bestuur: 
Gijs van Randwijk, voorzitter 
Joke ter Halle, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
Mieke Vink, Hanneke de Wit en Rob Leijten 
 
De ambassadeurs: 
Gerda, Ans en Wilma de Wit 
 
Contactpersoon in Sri Lanka: 
Siri Dodantenna 
 

 
Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 

Trompstraat 18, 7311 HV  Apeldoorn 
telefoon: 055 57 86 401 

fax: 055 57 86 403 
www.stg-theodewit.nl 

e-mail: info@stg-theodewit.nl 
 

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 
platform voor ontwikkelingssamenwerking 

 
Postbank: 31 27 62 

ABNAMRO: 42 06 43 753 
 

De stichting wordt ook gesteund door: 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEFT KANSARMEN 
EEN WAARDIGER BESTAAN 
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