
Voorwoord van de voorzitter in het jaarverslag 2005 
 
Begin 2005 waren de werkzaamheden van de stichting 
vooral gericht op de gevolgen van de Tsunami. Het 
jaarverslag maakt melding van diverse aktiviteiten die 
werden ondernomen om geld in te zamelen voor de 
getroffenen in Sri Lanka en hoe de stichting het heeft 
besteed. Veel donateurs toonden hun medeleven met 
de ramp en dat gaf een extra impuls ons in te zetten ter 
leniging van de nood. Daarnaast konden wij ook 
bemiddelen met het tot stand brengen van contacten 
tussen hulpgevenden en hulpbehoevenden. Een 
enerverende tijd die echter ook tot veel dankbaarheid 
stemde. Dankbaar dat de stichting iets kon doen om het 
leed te verzachten. 
 
De communicatie met onze contactpersoon, de heer 
Dodantenna, is in 2005 toegenomen, niet alleen door 
de Tsunami, maar ook door veelvuldige correspon-
dentie over de projecten. ‘Onze man’ in Sri Lanka houdt 
de voortgang van de projecten zeer nauwgezet in het 
oog en houdt ons van alles wat ermee te maken heeft 
op de hoogte. Mede hierdoor heeft de stichting goed 
zicht op de gang van zaken. 
 
In september hebben de voorzitter en de penning-
meester in gezelschap van een bevriend echtpaar - 
donateurs - en de heer Dodantenna een rondreis langs 
de projecten van de stichting gemaakt. Wat de meeste 
indruk op ons heeft gemaakt is het gebied ten noord-
oosten van Anuradhapura. Een zeer armoedige streek 
waar de meeste mensen in lemen hutjes wonen, maar 
dat is tot daar aan toe. Het ergste is dat er geen wc’s en 
waterputten zijn waardoor elke vorm van hygiëne 
ontbreekt. Het laat zich gemakkelijk raden waartoe dit 
leidt. De stichting is verzocht mee te werken aan een 
project dat in deze dringende behoefte wil voorzien. Het 
bedrag dat met dit project is gemoeid, gaat onze 
middelen te boven. We hebben dan ook toegezegd 
voorlopig een derde ervan te bekostigen, maar we 
hopen dat we in staat zullen worden gesteld het hele 
project uit te laten voeren. 
Was het vorig jaar dat we speciale aandacht vroegen 
voor de wederopbouw na de Tsunami, nu rekenen we 
op de onontbeerlijke steun van donateurs en fondsen 
voor het wc’s-en-waterputten-project. 
 
Markelo, maart 2006 
Gijs van Randwijk, voorzitter 

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 
buitentoiletten in de gebieden Padaviya en 
Medawachchiya. Eind mei is hierover de rapportage 
binnengekomen dat deze toiletten gereed zijn. 

 
een hut in het buitengebied 

 
Tijdens het bezoek vorig jaar 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 onlangs 
toegezegd € 5.000 bij te dragen. Ook de plaatselijke 
bevolking draagt in dit project bij. 

 
één van de 21 ‘kakhoesies’ 

 
In de volgende activiteit zullen 20 toiletten en tien 
waterputten worden gebouwd. 

In totaal zijn er in beide gebieden 111 privé- en 1 
gemeenschappelijke wc's nodig en 58 privé- en 17 
gemeenschappelijke waterputten. De stichting hoopt dit 
zeer noodzakelijke project in de komende jaren geheel 
te kunnen realiseren. 
Ook met dit project worden kinderen geholpen zodat ze 
in een betere hygiënische omgeving opgroeien. Met het 
totale project worden 157 gezinnen geholpen. 
 
Tsunami 
Via de Tsunami Facility for Dutch Private Initiatives in 
Colombo besteedt de stichting het rampenfondsrestant. 
Via een contactpersoon van de Netherlands Alumni 
Association of Lanka (NAAL) zullen bijdragen worden 
gegeven aan individuele personen in het buitengebied 
van Galle om weer bedrijfjes op te starten of huisraad 
aan te schaffen . Deze mensen zijn tot nu toe buiten de 
boot gevallen. 
De leden van de NAAL zijn Srilankanen, die allemaal in 
Nederland hebben gestudeerd. 

 
in dit gebied ten oosten van Galle zijn de meeste huizen 

weggevaagd 
 
Instituut voor doven in Batticaloa 
De bouw van het internaat en school voor het instituut 
voor dove kinderen in Batticaloa is gevorderd tot de 
verdieping. In verband met de politieke onrust in het 
oosten van Sri Lanka is echter een bezoek voor 
controle op dit moment niet mogelijk. 
 
Doven- en blindeninstituut in Kumbukkana 
De bouw van de eetzaal op het terrein van de school is 
- op afwerking na - gereed. Onze inspecteur heeft 
onlangs het project bezocht. 



De stichting in 2005 
De voorzitter en penningmeester werden op hun 
rondreis langs de projecten in september 2005 
vergezeld door de donateurs Helma en Leon Thijssen 
uit Kilder. Het was gedurende de tijd dat we samen 
waren heel fijn te zien hoe zij al de nieuwe indrukken in 
zich opnamen en van alles genoten. 
Voor hen was dit bezoek heel intensief. We hebben hun 
meer van het land en vooral het leven daar kunnen 
laten zien dan aan het bestuur in 1998. Dit komt 
voornamelijk door de uitbreiding van het aantal 
projecten verspreid over het land. 
Ook van het bezoek aan het arme buitengebied in het 
Anuradhapura District waren wij allen heel erg onder de 
indruk. Zelfs wij hadden voorheen niet zulke armoedige 
woonomstandigheden gezien van een hele regio. Wel 
individuele gevallen maar niet in zo’n groot gebied. 
Helma is zo enthousiast geworden dat zij in december 
tot het bestuur is toegetreden en heeft hiermee de 
vacature, welke in maart 2004 was ontstaan, opgevuld. 
 
Huisjesproject van Helma en Leon 
Al tijdens de reis hebben Helma en Leon besloten een 
eenvoudig stenen huisje te bouwen voor een arm gezin, 
dat nu nog in een lemen hutje woont. Na de reis hebben 
zij familie en vrienden benaderd om een fonds te 
vormen voor meerdere huisjes. Er zijn al aardig wat 
bijdragen binnengekomen, o.a. van de Wereldwinkel in 
Bergh die € 1000 heeft geschonken. 

 
dit lemen hutje wordt vervangen door een stenen huisje 

 
De financiën in 2005 
Er is van vele kanten geweldig gereageerd op de 
‘rampbrief’ van de stichting n.a.v. de Tsunami op 2e 
kerstdag 2004. 

Velen hebben gul gegeven en er zijn door derden acties 
georganiseerd. 
De ‘normale’ donaties zijn echter ruimschoots 
achtergebleven bij de stijgende lijn van de voorgaande 
jaren (± € 10.000 ten opzichte van 2004). 
De jaarlijkse subsidie van Mondial Apeldoorn is ter 
beschikking gesteld aan jongeren uit Apeldoorn, die 
zich na de Tsunami enorm hebben ingezet voor het 
inzamelen en verzenden van goederen naar Sri Lanka. 
NCDO en Stichting Liberty hebben bijgedragen aan 
twee projecten. 
De stichting heeft in 2005 geen acties georganiseerd. 
 
Ten slotte 
Er is nog veel te doen waar de stichting een helpende 
hand kan bieden. Het bestuur dankt u voor uw bijdrage 
en hoopt dat u de stichting ook de komende tijd 
financieel zult blijven steunen. 
 
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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