
Vrienden van Sri Lanka, 
Afgelopen januari bezocht een delegatie van 
bestuursleden en donateurs, Helma en Leon Thijssen, 
Barbara en Guus Clever, Gijs van Randwijk en Arnold 
Groothuis - uiteraard op eigen kosten - projecten van 
onze stichting. De rondreis duurde drie weken waarbij 
natuurlijk ook bezienswaardigheden werden bezocht. 
Na deze drie weken vertrokken de beide echtparen 
weer naar Nederland en hebben Gijs en Arnold nog drie 
(vakantie)weken in Anuradhapura doorgebracht, waarin 
toch ook bezoekjes zijn gebracht aan wat kleinere 
projecten van de stichting en verschillende informatieve 
gesprekken zijn gevoerd, vooral met onze 
contactpersoon Siri Dodantenna. 
 
Bejaardentehuis in Bentota 

We worden ontvangen door de directeur Rajapaksa. Er 
zijn meer bejaarden dan in 2005. Het gebouw ziet er 
goed onderhouden uit en de indruk bestaat dat de 
bewoners gelukkig en tevreden zijn. 
Het oude huis wil het bestuur ombouwen tot eetzaal en 
recreatieruimte. Verder wordt het noodzakelijk geacht 
dat het centrum over eigen vervoer beschikt, al is het 
maar een tuk² (driewiel taxi). De dokter komt niet aan 
huis als de bejaarden iets mankeren, dus moeten ze 
naar zijn spreekuur of een ziekenhuis. 
Barbara overhandigt Rajapaksa een verzameling 
leesbrillen. 
 
Waterputten en wc’s in het district Anuradhapura 
Na onze aankomst komt Siri Dodantenna met 
Wimaltunga, manager van het RPDF project, naar het 
Tissawewa Resthouse in Anuradhapura waar we 
logeren. We overleggen met hem of het wel veilig is 
Padaviya te bezoeken. Hij verzekert ons dat er absoluut 

geen reden is om ons ongerust te maken. Wimaltunga 
bevestigt het.  
Met ons zessen plus Siri, die de rest van de rondreis 
met ons mee reist, vertrekken we de volgende dag 
richting Medawachchiya waar Wimaltunga ons 
opwacht. Eerst bekijken we de in aanbouw zijnde 
uitbreiding van het kinderdagverblijf. Er ligt een verzoek 
aan onze stichting voor completering van deze 
uitbreiding, die inmiddels wordt medegefinancierd door 
Wilde Ganzen. 
Dan gaan we via een zeer slechte weg naar Padaviya. 
Overal politieposten en militairen langs de weg. We 
arriveren in wat we maar de dorpskern noemen - er 
staan een soort buurthuis en een school bestaande uit 
een lokaal - waar de inwoners zich hebben verzameld. 
Kinderen in witte kleding zingen ons toe en bewijzen 
ons eer door met een diepe buiging siribladeren aan te 
bieden. Onze dames krijgen een mandje met bloemen. 
Het schoollokaal dient nu als aula waarin we, na het 
aansteken van de traditionele grote kandelaar, worden 
getrakteerd op zang, dans en toneel door kinderen en 
natuurlijk veel toespraken. 
Dan beginnen we aan een tocht langs wc’s en 
waterputten die gebouwd zijn met steun van onze 
stichting en Stichting Liberty. 
We hebben eerder alleen gedacht aan verbetering van 
de hygiëne. En dat het door die putten gemakkelijker 
zou zijn om aan water te komen, zodat men niet meer 
lange afstanden hoefde af te leggen om water te halen. 
Dat die waterputten de bewoners tevens in staat stellen 
hun groententuinen uit te breiden omdat irrigatie van 
grotere stukken land nu mogelijk wordt, is de grote 
verrassing (beter inkomen voor deze boeren). 

We zeggen toe dat we i.p.v. een derde van het project 

te bekostigen zullen bezien of het mogelijk is de 
komende twee jaar het hele project te financieren. 
Met dit project worden 157 gezinnen geholpen en 
groeien kinderen op onder verbeterde hygiënische 
omstandigheden; totale kosten ongeveer € 75.000. 
 
Doven- en Blindeninstituut Bandarawella 
Na aankomst bij de Dovenschool worden we door de 
directeur en de kinderen verwelkomd met…. , 
siriblaren. In de aula worden we getrakteerd op zang 
door blinde en dans door dove leerlingen. Ook een 
toespraak van de directeur waarin hij de hoop 
uitspreekt dat wij ook in de toekomst hulp zullen bieden. 
Later tijdens de rondgang door beide instituten en de 
thee blijkt dat hij voor blinde kinderen een 
beroepsopleidingsschool wil oprichten en of onze 
stichting daarbij wil helpen. We zeggen toe dat een 
aangekleed verzoek daartoe in overweging zal worden 
genomen. 
 
Doven- en Blindenschool Kumbukkana 
Siri, Gijs en Arnold bezoeken de school om te zien of er 
sinds ons laatste bezoek in september 2005 voortgang 
is geboekt met de bouw van de eetzaal. Er is te zien dat 
het met de afwerking vordert, er is aan de vloer en de 
muren gewerkt. Er zijn twee betegelde aanrechten en 
wasbakken om handen te wassen voor en na het eten. 
Er zijn houten kozijnen aangebracht, maar nog geen 
glazen vensters. Een deel van de eetzaal wordt 
gebruikt als klaslokaal.  
Er staat nog een bedrag open van onze subsidie aan 
die school, waarmee de afbouw van de eetzaal kan 
worden bekostigd. Wilde Ganzen participeerde ook in 
dit project. 
 
Bezoek Tsunamislachtoffers 
In Hambantota aan de Zuidkust bezoeken we een 
slachtoffer die we via het Tsunami Facility for Dutch 
Privat Initiatives (DTF) hebben gesteund. Zij woont in 
een door Care International na de Tsunami gebouwde 
nieuwbouwwijk. Hambantota is toen namelijk 
verschrikkelijk getroffen. Het geld dat we gestuurd 
hadden was bestemd voor de aanschaf van meubilair. 
Onderweg naar onze volgende bestemming komen we 
langs de haven van Hambantota die na de Tsunami 
wordt hersteld. Op het strand zien we enkele 
vissersboten met NDB erop geschilderd. Onze stichting 
heeft destijds € 5.000 aan de National Development 
Bank (waar wij een rekening hebben) overgemaakt voor 
een project van die bank boten te kopen voor vissers 
die door de Tsunami alles waren kwijtgeraakt. Ook later 



in Tangalle en verder langs de kust zien wij veel boten 
met het NDB logo erop. 
In Ahangama gaan we nog langs vier Tsunami 
slachtoffers van het DTF project die van ons financiële 
ondersteuning hebben gehad. We bezoeken hen in hun 
huizen. Allen hebben een naaimachine gekocht, 
waarmee de kost kan worden verdiend door 
verstelwerk, verkoop van allerlei gemaakte spullen etc. 
Ook deze mensen wonen allemaal in nieuwe huizen na 
de Tsunami gebouwd. We hebben langs de kust veel 
nieuwe wijken/dorpen voor de slachtoffers gezien. 
 
Doven- en Blindeninstituut in Tangalle 
We worden bij de blindenschool op de gebruikelijke 
manier verwelkomd. Het door ons gebouwde internaat 
ziet er goed uit. Boven is een ruimte ingericht, waar 
muziek zal worden gedoceerd. 
We betrappen hier een groepje danseresjes, die zich 
aan het kleden zijn voor een optreden later. 
De gebouwen op het grote terrein voor de doven zien er 
goed uit, behalve waar beroepsopleiding wordt 
gegeven. De timmerwerkplaats en garage zijn dringend 
aan renovatie toe. 
Terug bij de blindenschool worden we weer op zang en 
dans getrakteerd. Gelukkig niet al te veel en te lange 
toespraken. Helma houdt voor ons een speech. 
 
Huizenproject 

 
In Ella gaan we op bezoek bij het huisje, dat door het 
huisjesproject van Helma en Leon is gefinancierd. We 
worden door het gezin en de moeder van de man 
opgewacht. Er is een lint voor de deur gespannen. Met 
ballonnetjes en vlaggetjes wordt de buitenkant wat 
feestelijker gemaakt. 

Dan wordt Helma en Leon verzocht het huisje officieel 
te openen door het lint door te knippen. Het zijn slechts 
twee kamertjes, maar de bouw ziet er heel wat 
degelijker uit dan het vorige lemen eenkamerwoninkje. 
Er moet nog het e.e.a. aan gebeuren voor het huis 
helemaal af is, maar het gezin kan er in ieder geval vast 
in wonen. Een deel van het oude huisje wordt als 
keuken gebruikt.  
 
Vijf huizen worden momenteel gebouwd of afgewerkt. 
Van een ander het dak gerenoveerd. 
 
Het bestuur dankt u voor uw bijdrage en hoopt dat u de 
stichting ook de komende tijd financieel zult blijven 
steunen. Er is nog veel te doen waar de stichting een 
helpende hand kan bieden. 
 
Markelo, mei 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 
 
 

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: 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEFT KANSARMEN 
EEN WAARDIGER BESTAAN 
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