
Vrienden van Sri Lanka 
 
Ondanks de onlusten die het eiland teisteren heeft de 
stichting toch aan haar doelstelling kunnen werken. 
Daarover meer in deze nieuwsbrief. Nu eerst het volgende. 
De Srilankaanse regering houdt de subsidiestromen vanuit 
het buitenland sinds dit voorjaar in de gaten met het oog 
op eventueel doorsluizen van geld naar organisaties die 
zijn betrokken bij terrorisme, witwas praktijken of pedofilie. 
De Central Bank of Sri Lanka en staatsinstellingen 
vergelijkbaar met de Nederlandse FIOD, hebben daartoe 
de banken in Sri Lanka geïnstrueerd. Voor die controle 
moesten van alle begunstigde personen naam, 
identiteitskaartnummer en bankrekening worden 
opgevraagd en aan onze bank in Colombo worden 
gestuurd. Van de organisaties die fondsen uit het 
buitenland ontvangen moesten kopieën van de 
projectverzoeken worden opgestuurd en ter goedkeuring 
aan de bank worden voorgelegd. Het was een hele klus, 
maar we zagen het nut ervan in, zeker nu we met 
goedkeuring van de Srilankaanse overheid ons werk 
kunnen voortzetten. 
 
Het waterputten- en wc’s project van de RPDF 
De Rajarata Participatory Development Foundation 
(RPDF) in Medawachchiya heeft in 2005 de stichting 
verzocht bij te dragen in het bouwen van (eenvoudige) 
toiletten en het slaan van waterputten t.b.v. de agrarische 
bevolking in de arme buitengebieden in het Anuradhapura 
District. Met het hele project worden 157 gezinnen 
geholpen aan de meest elementaire voorzieningen en 
groeien kinderen op onder verbeterde hygiënische 
omstandigheden. 

 

Het eerste deel, d.w.z. eenderde van het totale project, is 
afgelopen zomer afgerond.  
Het project is niet alleen een verbetering van de hygiëne, 
maar de waterputten stellen de bewoners tevens in staat 
hun groententuinen uit te breiden omdat irrigatie van 
grotere stukken land nu mogelijk wordt (beter inkomen 
voor deze boeren). Irrigatie gebeurt in veel gevallen met 
elektrische waterpompen op zonne-energie. 
 
Het stichtingsbestuur heeft besloten het gehele project te 
bekostigen. Hiervoor is de komende twee jaar nog 
ongeveer € 50.000 nodig. Momenteel ligt het werk stil 
vanwege de natte moesson, welke tot eind januari 
aanhoudt. Hierna kan aan het project verder worden 
gewerkt, nadat de boeren hun rijstbouw hebben hervat. 
 
Op het terrein van de RPDF in Medawachchiya wordt een 
uitbreiding gerealiseerd van het kinderdagverblijf. Een deel 
van deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door onze 
stichting met steun van Wilde Ganzen. 
 
Dovenschool Vaalvosai in Batticaloa 

 
 
Sinds medio 2005 werkte de stichting voor dit project 
samen met de Stichting Opbouw Sri Lanka. Deze stichting 
zal de inventaris voor het nieuwe school- en internaats-
gebouw financieren. 
 
De destijds ingediende begroting voor de bouw van school 
en internaat, 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 
(130%), waardoor de stichting zich genoodzaakt zag alleen 
het internaat te bekostigen. De financiering van het 
internaat is medio 2006 voortijdig gestaakt, omdat de 
YMCA – na herhaaldelijk aandringen - niet aan de gestelde 
en door hen mede ondertekende voorwaarden heeft 
voldaan. 
 

De organisatie Geneva Global – USA heeft de verdere 
bouw voor rekening genomen. Begin 2007 was de bouw 
van school en internaat gereed en vond op 12 mei de 
opening plaats. 
 
In verband met de politieke situatie in het noorden en 
oosten van Sri Lanka is een bezoek aan die gebieden (en 
dit project) niet mogelijk. 
 
Huisjesproject 
Via de stichting zijn of worden verschillende kansarme 
gezinnen geholpen aan een behoorlijk onderdak. In de 
meeste gevallen gaat het om het afbouwen van een huis 
bijv. door het aanbrengen van een dak, vensters, deuren 
etc. Eén geval betreft de vervanging van een lekkend 
zinken dak, maar ook heeft de stichting enkele malen de 
bouw van een heel huis(je) bekostigd. Helma en Leon 
Thijssen zetten zich speciaal in voor dit project. 
 
Individuele steun 
Elf gezinnen met schoolgaande kinderen worden financieel 
gesteund. I.v.m. de hoge inflatie zijn de bedragen dit jaar 
verhoogd. 
Het kreupele meisje Dhineshika in Anuradhapura heeft in 
augustus opnieuw een operatie ondergaan. 
 
Evenementen in 2007 
De Markelose brandweer bestond dit jaar 60 jaar en heeft 
dit gevierd met demonstraties en een braderie op 19 mei. 
Vooral de demonstraties vielen bij de jonge bezoekers in 
de smaak. De stichting heeft zich op de braderie met een 
infokraam gepresenteerd.  

 
Het Festival Mondial te Apeldoorn werd op 15 september 
gehouden; voor het eerst in het lommerrijke Oranjepark 
rond de muziektent. Langs de paden in het park stonden 
de infokramen opgesteld. Onze kraam trok veel publiek en 
met de verkoop van Srilankaanse hebbedingetjes kon de 



kas nog wat worden “gespekt”. Het belangrijkste was 
echter dat aan belangstellenden folders werden uitgereikt 
waarin doelstelling en bereikte resultaten zijn vermeld. 
 
NCDO/Wilde Ganzen 
10 November jl. hebben de voorzitter, penningmeester, 
bestuurslid Helma Thijssen en haar man in Utrecht de 
KPA-Wilde Ganzendag bezocht (Kleinschalige Plaatselijke 
Activiteiten = subsidieprogramma van NCDO). Deze 
jaarlijks georganiseerde samenkomst van Niet 
Gouvernementele Organisaties (NGO’s) geeft organisaties 
die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden de 
kans om kennis, ervaring etc. uit te wisselen. Aanwezig 
was ook Mambapoint, een platform voor kleine en grote 
projecten op het gebied van internationale samenwerking 
en duurzame ontwikkeling, en wel om daaraan bekendheid 
te geven. Enkele organisaties, waaronder onze stichting, 
kregen de gelegenheid iets over hun werkzaamheden en 
doelstellingen te vertellen. Deze boodschappen werden 
opgenomen en zijn op www.mambapoint.tv/projecten te 
zien zijn, aldus de redactie. 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
Per 1 januari 2008 is door de Belastingdienst onze 
stichting (weer) aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (Anbi) en deze beschikking geldt voor 
onbepaalde tijd. Dit houdt de volgende voordelen in: 
− Een Anbi kan een vrijstelling van schenkings- of 

successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen 
die zij ontvangt. 

− Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de 
inkomstenbelasting als zij giften doen aan een Anbi. Dat 
geldt ook voor bedrijven voor de vennootschaps-
belasting.  

 
Jaarverslag 2006 
Voor de financiële verslaggeving over 2006 heeft de Jong 
& Laan, accountants en belastingadviseurs, een 
beoordelingsverklaring afgegeven op 23 oktober 2007. 
Een verzoek tot toezending van het Jaarverslag 2006 kunt 
u richten aan: info@stg-theodewit.nl. 
 
Financiën 2007 
Het ziet er op dit moment naar uit dat de inkomsten in 2007 
wat achter lopen bij het voorgaande jaar. 2006 was dan 
ook een uitstekend jaar vergeleken met de daaraan 
voorafgaande jaren. 
 
Ten slotte 
In januari 2008 hopen de voorzitter en penningmeester (op 
eigen kosten) weer naar Sri Lanka af te reizen en de 
lopende projecten te bezoeken samen met onze 
contactpersoon Siri Dodantenna. 

Door de strijd tussen de regering en de LTTE (Tamil 
Tijgers) verkeert het land in grote armoede. De inflatie is 
hoog en het toerisme is nagenoeg stil komen te liggen. 
Steun en ontwikkelingssamenwerking is nog steeds een 
pure noodzaak. De stichting wil daaraan het hare blijven 
bijdragen. 
De projectbeheerders, begunstigden en het 
stichtingsbestuur danken u voor uw bijdrage en hopen dat 
u de stichting ook de komende tijd financieel zult blijven 
steunen. 
 
Markelo, december 2007 
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 
 
wensen u fijne feestdagen en een goed 2008 
 

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 gesteund door: 

 
 

 
  

 
drukwerk: vof John en Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEFT KANSARMEN 
EEN WAARDIGER BESTAAN 
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