
Vrienden van Sri Lanka,
Begin dit jaar zijn er verschillende projecten gestart, die
inmiddels ook al zijn gerealiseerd. Deze projecten zijn
door onze stichting gefinancieerd en uitgevoerd door de
organisaties, die erbij genoemd worden.

Door Arunodaya Rural Development Federation in
Medirigiriya zijn vier waterputten en 15 wc’s gebouwd.
De bewoners zijn uit het oosten verdreven en velen
wonen hier al meer dan twintig jaar in lemen huisjes
zonder noodzakelijke basisvoorzieningen.

Ook door de Siwmaga Community Organization in
Morakewa (Horowpothana) zijn drie waterputten en 26
toiletten gebouwd. De bewoners hier wonen in dezelfde
armoedige omstandigheden als in Medirigiriya.

Afgelopen september zijn aan 23 kinderen in dit
vluchtelingenkamp schoolspullen geschonken en
uitgereikt: uniformen, schoenen, waterflessen,
lunchdozen, passerdozen en rugtassen met inhoud.

Father Andrew van de St. Jozef parochie in
Anuradhapura .
- Het huizenproject van father Andrew in het arme
buitengebied ten oosten van de stad Anuradhapura is
ook afgerond. Hij heeft inmiddels een verzoek gedaan
om nogmaals tien huisjes te helpen (af)bouwen.
- Sponsoring van tien schoolkinderen door de Stichting
Inzet der Lage Landen. De pater houdt alles nauwgezet
bij en heeft verzocht om nogmaals tien schoolgaande
kinderen te sponsoren.

Nuwaragam Palatha
Voor dit buitengebied van het Anuradhapura district
heeft de Safe Foundation een verzoek ingediend om
putten te slaan en toiletten te bouwen in drie
permanente vluchtelingendorpen. Het gaat hier om tien
putten en 58 toilethuisjes. De bewoners dragen bij door
mee te werken en de organisatie draagt een deel van
de kosten. Dit project is te groot om in één jaar
financieel gerealiseerd te krijgen en zal daarom per
dorp uitgevoerd worden.

Mankadawala IDP village
Ook in dit permanente vluchtelingenkamp in de buurt
van Anuradhapura zijn sanitaire voorzieningen nodig:
drie nieuwe waterputten, twee putten repareren en 17
toiletten bouwen.
Bij alle projecten worden door de uitvoerende
organisaties ook voorlichtingsprogramma’s gegeven.

House of Light in Melsiripura
De Govijana Udana Organization startte in 2003 een
gezinsvervangend tehuis voor jongens in de leeftijd tot
17 jaar die om verschillende redenen in de goot dreigen
te komen: kinderen die seksueel zijn misbruikt,
straatkinderen en kinderen die door recente
oorlogshandelingen geïsoleerd zijn geraakt. Allen
komen uit verschillende etnische dan wel religieuze
bevolkingsgroepen.
Het instituut beschikt over een paar melkkoeien, een
moestuin en een kruidentuin en is daardoor redelijk in
staat zichzelf met de producten ervan te voorzien.

Er is behoefte aan:
- uitbreiding van de slaapzaal + matrassen
- toiletten
- een waterreservoir
- sproei-installatie voor de tuin
- schoolmeubilair
- leermiddelen voor beroepsonderwijs.

Huis Charlet
Voor deze alleenstaande moeder is het afgelopen jaar
een huisje gebouwd in Ruwanwella. Sunil Bandara, al
sinds 1984 onze vaste chauffeur tijdens onze
rondreizen, heeft de bouw van het huisje begeleid.

http://www.pdfdesk.com


Contactpersoon
Onze contactpersoon, Siri Dodantenna, kampt de
laatste tijd met gezondheidsproblemen en heeft sinds
enkele maanden een assistent, die voor hem onze
projecten bezoekt en de correspondentie voert.

Financiën 2009
Waren de inkomsten vorig jaar wat achtergebleven bij
de voorgaande jaren (ondanks een aantal grotere
giften), in 2009 zijn ze weer op het oude niveau. Er zijn
weer bijzondere giften gedaan en inzamelingen bij
ambtsjubilea gehouden. Bij een bedrijf in Apeldoorn is
het geld bestemd voor de kerstpakketten (gedeeltelijk)
geschonken.
In april heeft een reisgenote uit 2001 haar 40e
verjaardag gevierd en als kadotip vroeg ze een bijdrage
voor ons werk in Sri Lanka, resultaat € 1000.

Mondial Apeldoorn
Bij dit platform is het afgelopen jaar een volledig nieuw
bestuur aangetreden. Mede hierdoor werd het kort dag
het festival in september te organiseren. Het nieuwe
bestuur heeft gekozen voor een andere opzet: het ene
jaar een groot festival en het andere jaar een “Festival
Mondial Light”. Dit laatste heeft met succes op 31
oktober plaatsgevonden in CODA in Apeldoorn. Op 11
september 2010 vindt het Festival Mondial weer plaats
in het Oranjepark.

Partin
Deze organisatie, opgericht door vertegenwoordigers
uit het particuliere initiatief, is volstrekt onafhankelijk en
beoogt de koepel te zijn voor juist de kleinschalige
organisaties op het vlak van ontwikkelingssamen-
werking, met name richting Nederlandse en Europese
overheid. Onze stichting heeft zich onlangs bij deze
organisatie aangesloten www.partin.nl.
Het motto van Partin:

Samen kunnen we meer, samen doen we meer.

Bezoek
In januari/februari zal een delegatie van het bestuur Sri
Lanka weer bezoeken, uiteraard op eigen kosten. Gijs
van Randwijk en Arnold Groothuis gaan van 17 januari
tot 17 februari. Vanaf 9 februari komen Helma en Leon
Thijssen hen vergezellen om samen de projecten in de
buurt van Anuradhapura te bezoeken. Vanaf 17 februari
gaan Helma en Leon met familie een rondreis door Sri
Lanka maken.

De stichting in 2010
Eén van de Millenniumdoelen is: schoon drinkwater
en sanitaire voorzieningen. Deze basisvoorzieningen
zorgen voor een betere hygiëne en komen vooral ook
de gezondheid van kinderen ten goede:

een betere toekomst later begint nu met water.

De stichting wil en kan hierin een helpende hand
bieden, als u ons financieel blijft steunen.

Markelo, december 2009.

Wij danken u voor uw steun en wensen u
een prettige kerst en een goed,

maar vooral gezond 2010.

het bestuur:
Helma Thijssen, Gijs van Randwijk, Arnold Groothuis,
Joke ter Halle 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
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ABNAMRO: 42 06 43 753

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn,
platform voor ontwikkelingssamenwerking
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