
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Tweede kerstdag 2004 werd de wereld opgeschrikt door 
de ramp in Zuid-Oost Azië. Volgens de eerste berichten 
konden er in Sri Lanka wel 500 doden zijn gevallen. 
Naarmate de weken verstreken groeide het aantal en 
bleken er rond de 36.000 doden zijn te betreuren. Andere 
berichten spreken van meer dan 50.000 en een miljoen 
daklozen. 

 
Batticaloa aan de oostkust 

 
Naar aanleiding van de “rampbrief” die de stichting op 28 
december aan de vaste donateurs heeft gestuurd is er een 
geweldige kettingreactie op gang gekomen. Velen hebben 
actie gevoerd en de opbrengst tot nu toe is meer dan 
€ 29.000. 
• Op instigatie van de directeur van een IT-bedrijf in 

Apeldoorn is tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht 
besteed aan de ramp in Sri Lanka en mocht er bij 
uitzondering worden gecollecteerd en wel voor 
slachtofferhulp via onze stichting. De opbrengst 
bedroeg ruim € 2.500. Vele medewerkers van dat 
bedrijf hebben daarnaast nog bedragen overgemaakt 

• Een jarige haalde geld op bij zijn collega’s en maakte 
de opbrengst van € 650 over op de rekening van de 
stichting 

• Een afdeling spoorde een collega aan een dag zijn 
mond te houden; opbrengst € 320 

• Een carnavalsvereniging in Braamt zamelde € 800 in 
• Een echtpaar doneerde € 5.000 
• Een veiling van kunstproducten, vervaardigd door 

Apeldoornse amateurs, bracht € 611,50 op 
En zo zijn er nog veel meer spontane akties en 
genereuze giften te vermelden. 
 

Hiervan is aan de Stichting Nederland-Sri Lanka (Ceylon) 
in Den Haag € 5.000 ter beschikking gesteld voor de 
wederopbouw van het zwaar getroffen Galle en omgeving. 

 
De verongelukte trein staat weer op de rails 

 
Deze stichting heeft samen met de stad Velsen een 
nauwe band met de stad Galle en de Netherlands Alumni 
Association of Lanka (NAAL), een vereniging van meer 
dan 450 Srilankanen die allen in Nederland hebben 
gestudeerd. Leden van deze vereniging zullen de 
wederopbouw begeleiden. 
 
Nog eens € 5.000 is geschonken aan de National 
Development Bank in Colombo. Deze bank heeft 
belangeloos een project opgezet voor herstel van 
beschadigde cq vervanging van verloren gegane 
vissersboten.  

 
Accountants van Ernst and Young controleren het project. 

Aan de Stichting “Van Hand tot Hand” is € 1.000 
geschonken. De Srilankaanse medewerker Senpathy 
heeft samen met vrienden de eerste dagen rijst, water en 
verdere noodzakelijke goederen naar met name de 
oostkust gebracht. Later hebben zij geholpen met puin 
ruimen aan de getroffen zuidwestkust. 
De Nederlandse Janny Fioole is veldwerker van deze 
stichting en drie maanden in Sri Lanka geweest. Ze heeft 
o.a. gevulde schooltassen uitgedeeld aan leerlingen in de 
omgeving van Galle. 

Het schooltassenproject 
 
Over het resterende bedrag hebben we op dit moment 
contact met de Nederlandse Ambassade in Colombo. De 
ambassade heeft met ongeveer 40 organisaties in 
Nederland contact opgenomen en een coördinerende rol 
op zich genomen.  
 
De projecten van de stichting in de kuststreken hebben 
geen materiële schade opgelopen. Bij de school voor 
doven en blinden in Tangalle zijn echter 14 doden te 
betreuren. Twaalf leerlingen en twee begeleiders waren 
tweede kerstdag onderweg naar Colombo voor een 
bijeenkomst toen de vloed hen overviel. 
De bouw van school en internaat in Batticaloa heeft door 
de ramp en veel regenval daarna vertraging opgelopen. 
 
Naast de direct getroffenen zijn er ook zeer veel indirecte 
slachtoffers van de ramp. Het toerisme is nagenoeg stil 
komen te liggen. Velen zijn afhankelijk van het toerisme en 
zij zitten nu zonder inkomsten. 
 
Onze voorzitter en penningmeester zouden in januari de 
projecten bezoeken, maar hebben na advies uit Sri Lanka 



hun reis uitgesteld tot september. Bevriende donateurs 
gaan dan mee op de inspectietocht. 
 
De stichting in 2004 
De stijgende lijn aan donaties in de afgelopen jaren heeft 
zich ook in 2004 voortgezet.  
Er zijn inzamelingsacties op touw gezet door donateurs bij 
verjaardagen, ambts- en huwelijksjubilea en afscheids-
recepties. De verkoop tijdens de beide Mondial Festivals 
viel vorig jaar tegen. De stichting heeft geen acties 
georganiseerd. 
Enkele fondsen hebben bijgedragen aan twee projecten. 
Subsidies voor de onkosten zijn ontvangen van o.a. de 
Stichting Mondial Apeldoorn. 
Ten behoeve van het verlenen van noodhulp aan de 
tsunami-slachtoffers is in de laatste dagen van 2004 al 
€ 925 binnengekomen. 
De stichting heeft bijdragen geleverd aan: 
• de bouw van een eetzaal bij de Kumbukkana doven- 

en blindenschool in het Monaragala district (bouw is 
op verdiepingshoogte) 

• het bejaardentehuis Sugatha in Bentota (bouw is 
gereed)  

• Good Shepherd Tamil Girl’s School in Colombo voor 
aankoop land ten behoeve van uitbreiding van de 
schoolgebouwen 

• de Siri Sangabo school in het buitengebied van 
Anuradhapura voor de bouw van een bibliotheek 

• directe noodhulp naar aanleiding van de tsunami 
Individuele steun is uitgebreid (twaalf gezinnen met in 
totaal 50 personen) 
Kosten zijn gemaakt voor de Kamer van Koophandel, 
bestuurs-, administratie- en bankkosten. 
 

 
het bejaardentehuis Sugatha in Bentota 

26 mei a.s. gaan de voorzitter en penningmeester 
verhuizen. De stichting zal vanaf die datum officieel 
gevestigd blijven in Apeldoorn en wel aan de 
Schoolstraat 26, 7311 CJ  Apeldoorn. 
Het correspondentieadres wordt: 

Bergweg 7 
7475 AB  Markelo 

Telefoon 0547 36 29 71 
Fax 0547 36 19 31 

 
Apeldoorn, mei 2005. 
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 
Postadres: Bergweg 7, 7475 AB  Markelo 

telefoon: 0547 36 29 71 
fax: 05475 36 19 31 

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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