
Vrienden van Sri Lanka, 
Dit is alweer de 25e nieuwsbrief van de Stichting Theo 
de Wit-Lanka Education Fund. 
 
Verantwoording Tsunami-fonds 
Direct na de Tsunami op tweede kerstdag 2004 heeft 
het bestuur van de stichting € 1.000 ter beschikking 
gesteld voor noodhulp. De Srilankaanse medewerker 
Senpathy van de Stichting “Van Hand tot Hand” 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 direct na de ramp drie maanden in Sri 
Lanka geweest. Ze heeft o.a. gevulde schooltassen 
uitgedeeld aan leerlingen in de omgeving van Galle. 

 
noodwoningen aan de zuidkust 

 
Aan de Stichting Nederland-Sri Lanka (Ceylon) in Den 
Haag is € 5.000 geschonken voor de wederopbouw van 
het zwaar getroffen Galle en omgeving.  
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. 
 
Met het versturen van de “rampbrief” eind 2004 hoopte 
het bestuur deze € 6.000 “terug te krijgen”, maar het 
pakte heel anders uit. Er werd massaal gedoneerd en 
vele acties werden door derden georganiseerd 
(zie de vorige nieuwsbrieven en jaarverslag 2005 op 
www.stg-theodewit.nl). 
 
Daarom konden we nog eens € 5.000 schenken aan de 
National Development Bank in Colombo. Deze bank 

heeft belangeloos een project opgezet voor herstel van 
beschadigde c.q. vervanging van verloren gegane 
vissersboten.  
Accountants van Ernst and Young hebben het project 
pro Deo gecontroleerd.  
Er zijn ook individuele personen gesteund, die indirect 
slachtoffer van de ramp zijn geworden door het 
wegvallen van het toerisme. 
 
Via de Tsunami Facility for Dutch Private Initiatives in 
Colombo heeft de stichting de namen en adressen van 
slachtoffers in het zuiden en zuidoosten gekregen voor 
de besteding van het restant.  
Inmiddels zijn door de stichting zes gezinnen geholpen 
om hun business weer op te starten. Hiervoor zijn 
naaimachines, fietsen en huisraad geschonken. 
Onze contactpersoon, Siri Dodantenna, heeft deze 
projectjes begeleid. 
Komende januari hoopt een afvaardiging van de 
stichting de slachtoffers in de omgeving van Hamban-
tota en Habaraduwa te bezoeken. 
Wij danken iedereen, die door giften en/of acties directe 
hulp aan slachtoffers mogelijk hebben gemaakt. 
 
Waterputten en wc’s in het district Anuradhapura 
Het project van de Rajarata Participating Development 
Foundation (RPDF) in Medawachchiya is begin februari 
2006 begonnen met de bouw van de eerste 21 toiletten 
in de regio’s Medawachchiya en Padaviya. Eind mei is 
de rapportage over fase één binnengekomen. 

 
Mevrouw Jayantha Pieris bij haar nieuwe put 

Tijdens fase twee zijn weer 21 toiletten gebouwd en 
zeven waterputten gegraven (er zouden 10 putten 
komen, maar bij drie kon nog geen grondwater worden 
gevonden). Deze fase was eind oktober gereed. Na de 
moesson (eind januari) zal met de derde fase worden 
begonnen. 

Tijdens het bezoek in oktober 2005 aan het arme 
agrarische buitengebied heeft de stichting (voorlopig) 
toegezegd voor eenderde deel te nemen aan het 
project voor een bedrag van € 25.000. De Stichting 
Liberty heeft dit project met € 5.000 gesteund. Ook de 
plaatselijke bevolking draagt aan dit project bij. 
Het is een zeer noodzakelijk project, want bacteriële 
ziekten komen hier nog vaak voor. Waterputten zijn 
onontbeerlijk omdat men soms kilometers moet lopen 
om water te halen voor consumptief gebruik. 
Ook met dit project worden kinderen geholpen zodat ze 
in een betere hygiënische omgeving opgroeien. Met het 
totale project (€ 75.000) kunnen 157 gezinnen geholpen 
worden. 
In de laatste rapportage dankt de manager van de 
RPDF: “Wij zijn u oprecht zeer dankbaar voor uw royale 
hulp, omdat hiermee in de essentiële behoeften van 
arme mensen wordt voorzien”. 
 
Instituut voor doven in Batticaloa 
Sinds medio 2005 werkt de stichting voor dit project 
samen met de Stichting Opbouw Sri Lanka. Deze 
stichting zal de inventaris voor het nieuwe school- en 
internaatsgebouw leveren. 

De bouw van het internaat voor het instituut voor dove 
kinderen in Batticaloa is gereed. De destijds ingediende 
begroting waarop de bijdrage van de stichting en NCDO 
was gebaseerd werd door de YMCA na de Tsunami 
herzien. Resultaat: meer dan verdubbeling van de 
kosten, waardoor de stichting zich genoodzaakt zag 
alleen het internaat te bekostigen. De bouw van de 
bovenverdieping (schoollokalen) zal een Zwitserse 
organisatie voor haar rekening nemen. 
 
In verband met de politieke situatie in het noorden en 
oosten van Sri Lanka is een bezoek aan die gebieden 
niet mogelijk. 



 
Individuele steun 
Twaalf gezinnen met schoolgaande kinderen worden 
financieel gesteund. 
Voor de vervolgoperatie van het kreupele meisje 
Dineshika zijn de benodigde gelden overgemaakt. Als 
de chirurg weer in het land is zal de operatie worden 
uitgevoerd. 
 
Huizenproject 
Al tijdens de reis in 2005 hebben Helma en Leon 
Thijssen besloten een eenvoudig stenen huisje te 
bouwen voor een arm gezin, dat nu nog in een lemen 
hutje woont. De bouw is begonnen en de fundering is 
gereed. Aan een drietal andere huisjes wordt gewerkt. 

 
dit huis in Mihintale moet nog worden afgebouwd 

 
De stichting in 2006 
Meerdere huis-aan-huis bladen en de regionale krant in 
Twente hebben in het voorjaar aandacht aan het werk 
van de stichting besteed. 
Op 26 en 27 mei heeft de stichting zich met een 
infokraam gepresenteerd op de braderie tijdens het 
Schaapscheerdersfeest in Markelo. 
Het Festival Mondial Apeldoorn werd op 2 september 
georganiseerd, waarbij de stichting ook aanwezig was 
met een infokraam. 
 
De donaties en giften zitten weer in een stijgende lijn, 
nadat vorig jaar de ‘normale’ donaties ruimschoots 
achtergebleven waren bij die van de voorgaande jaren. 
NCDO en Stichting Liberty hebben bijgedragen aan 
twee projecten. Ook zijn er weer ludieke acties door 
derden gevoerd, zoals een echtpaar dat geld voor de 
stichting vroeg aan de gasten op hun huwelijksfeest. 

 
Ten slotte 
In januari 2007 hopen de voorzitter en penningmeester 
vergezeld door twee bevriende echtparen en donateurs 
(op eigen kosten) weer naar Sri Lanka af te reizen en 
de projecten te bezoeken samen met onze 
contactperoon Siri Dodantenna. 
 
Ontwikkelingssamenwerking in Sri Lanka is pure 
noodzaak. De stichting wil daaraan het hare blijven 
bijdragen. De projectbeheerders en het stichtings-
bestuur danken u voor uw bijdrage en hopen dat u de 
stichting ook de komende tijd financieel zult blijven 
steunen. 
 
Fijne feestdagen en een goed 2007 wensen u: 

 
het bestuur: 
Gijs van Randwijk, Joke ter Halle, Arnold Groothuis, 
Mieke Vink, Hanneke de Wit, Helma Thijssen en Rob 
Leijten; 
de ambassadeurs: Gerda, Ans en Wilma de Wit 
en de contactpersoon: Siri Dodantenna 
 
 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 
Postadres: Bergweg 7, 7475 AB  Markelo 

telefoon: 0547 36 29 71 
e-mail: info@stg-theodewit.nl 

www.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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