
Vrienden van Sri Lanka, 
Mijn derde Sri Lanka reis, maar de eerste keer als 
voorzitter van de stichting. Uitgerust met vele goede 
raadgevingen van de vorige voorzitter en de 
penningmeester, ging ik op 9 februari 2009 enthousiast 
van start met mijn man, mijn twee lieve vrienden 
Barbara en Guus, en mijn laptopje. 
 
Bij aankomst in Colombo bleek al meteen hoe 
gespannen de toestand hier was. Erg veel militairen op 
de been rondom het vliegveld. Ook tijdens onze hele 
reis in Sri Lanka waren de soldaten overal en moesten 
we door vele militaire wegversperringen onze weg 
gaan. 
 
De volgende projecten zijn bezocht: 
Father Andrew van de St. Jozef Cathedral in 
Anuradhapura . 
- Sponsoring  aan schoolkinderen door de Stichting 
Inzet der Lage Landen. De gesponsorde kinderen en 
ouders worden aan ons voorgesteld. De pater houdt 
alles minutieus bij in een boek en vertelt waarom juist 
voor deze kinderen is gekozen. Wij werden door de 
ouders en de kinderen bedankt (op de knietjes, met het 
hoofd op de grond). 
- Huizenproject  van father Andrew  in het arme 
buitengebied van Anuradhapura, alwaar de stichting 
participeert in de bouw of verbouw van tien huizen. Elke 
rupee wordt verantwoord. Veel mensen stonden ons op 
te wachten en er werd veel gepraat. De pater was de 
tolk. Elke 14 dagen wordt een vergadering belegd met 
de bewoners en worden de werkzaamheden 
besproken. Ook moeten de mensen zelf mee helpen, 
ze zijn zo enthousiast. Ontroerend, hoe zelfs de 
eenvoudigste aanpassingen aan de huizen aan ons 
werden getoond. 

We stonden versteld wat deze pater hier teweeg heeft 
gebracht. Weer wat blijheid en een toekomst geven aan 
deze gezinnen met hun jonge kinderen. 
Hopelijk treffen we op onze reis nog meer van zulke 
voortrekkers aan. Dat heeft Sri Lanka nodig. 
 
Siwmaga  Community Organization . Dit is een nieuw 
project in Horowpothana: drie waterputten en 26 
toiletten. De bewoners van deze nederzetting zijn 
vluchtelingen uit het oosten en zij zien er zeer armoedig 
uit. Zij hebben grond gekregen van de regering. Door 
andere organisaties zijn enkele huisjes gebouwd. 

 
Tijdens het bekijken van het dorp kwam een meisje 
aanlopen met een kruik water op haar heup helemaal 
van de andere kant van het dorp. Het tafereel leek op 
een prachtige Bijbelse tekening, maar het tekent de 
grote behoefte aan meer putten. Ik wist meteen dat de 
stichting hier goed werk doet. Tijdens het hobbelen op 
de weg terug naar Anuradhapura, regelmatig koeien en 
fietsers ontwijkend, bleek deze weg de A12 te 
heten………. 
 
Medirigiriya. De Arunodaya Rural Development 
Federation bestaat uit meerdere nederzettingen. Ook 
hier “wonen” vele vluchtelingen, al jaren lang, met bijna 
niets…. 
Hier zijn vier waterputten en 15 wc’s gepland. Er is 
geen elektriciteit en voor een hele gemeenschap één 
enkele put. De huisjes zijn van leem. Triestheid alom. 
Hier zou een grote instelling met veel geld enorm veel 
goed werk kunnen doen. 
 
Dineshika  is het kreupele meisje dat we al jaren 
ondersteunen met medische hulp. Ze is inmiddels 14 
jaar en kan niet verder aan haar been worden 

geopereerd. Voor haar is nu een kamertje aan het huis 
van haar ouders gebouwd zodat ze rustig kan studeren. 
Ook is er een westers toilet voor haar gebouwd. Tot nu 
toe moest ze gebruik maken van de hurk-wc van het 
gezin en dat met haar kreupele been. 
 
Familie bomaanslag. Via Janny Fioole (Sri Lanka 
Support) was het verzoek binnengekomen om een 
weduwe en haar kinderen te helpen met het afbouwen 
van haar huis. Haar man is omgekomen bij de 
bomaanslag in Anuradhapura in oktober 2008. Het huis 
was bijna klaar. De moeder is heel dankbaar voor de 
hulp. Want geen man, dan ook geen geld……. 
Sri Lanka Support sponsort haar drie schoolgaande 
kinderen. 
 
Mirisawetiya Saimyoji Preschool. Een bezoek aan de 
Montessori school van de Boeddhistische monniken in 
Anuradhapura. Leerlingen zijn kinderen van alle 
gezindten tot vijf jaar. Een leuke kindvriendelijke school. 
Om het schoolterrein zal met ons geld een omheining 
komen om de kinderen veiligheid te bieden. 
 
Bandarawela  Vocational Training Centre . Dove 
meisjes en jongens van 18 jaar krijgen naailes en 
patroontekenen. Deze training heeft tot doel dat de 
jongeren na deze opleiding in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien d.m.v. kleding naaien. 
De stichting hoopt hiermee aan de toekomst van deze 
dove jongeren te kunnen bijdragen. 
 
Huisjes in Ella bezocht, die geholpen worden door het 
huisjesproject van de stichting. 
- Eén huisje is een “kasteeltje” geworden. Een paar 
jaren geleden stond hier nog een lemen krot.! Nu moet 
er alleen nog een pomp komen die het water naar het 
huis kan oppompen. We kunnen trots zijn !  
- Aan het andere huisje wordt nog druk gewerkt. Nu pas 
zien we dat de vier kinderen in dit gezin na zoveel jaren 
eindelijk een fatsoenlijk dak boven hun hoofd krijgen. 
Hopelijk wordt dit huisje heel snel afgebouwd. 
 
Huis Sekaran. De Tamil familie die 25 jaar geleden 
door onlusten uit hun huis verdreven is en sindsdien 
woonde in een zinken hut, heeft nu de beschikking over 
een keurige driekamerwoning midden in een woonwijk, 
mede door bemiddeling van Siri Dodantenna, onze 
contactman in Sri Lanka. De familie bestaat uit man, 
vrouw, twee kinderen, oma en opa en hun twee 
dochters. Door Barbara en Guus is de officiële opening 
verricht. We hebben zelden een familie zo dankbaar 
gezien! 



Huis Hirantha. Voor dit huis is een bescheiden bedrag 
gedoneerd. Maar er is met dit geld dubbel en dwars 
gewerkt. Een gedeelte is vóór het oude huis gebouwd, 
met een mooie veranda. De wanden zijn nog weliswaar 
ruw, maar de familie is erg blij en dankbaar. 
 
Huis Lacky. Van het nieuwe huis zijn de wanden van 
de begane grond, de verdiepingsvloer en trap klaar. Om 
het huis eventueel met een bovenverdieping af te 
bouwen is geen geld. 
 
Rajarata Participatory Development Foundation 
Door de oorlogstoestand in het noord-oosten was het 
niet mogelijk dit project in de regio Padaviya te 
bezoeken. De geplande vijf waterputten en 15 toiletten 
zijn echter gereed, zodat er inmiddels 34 waterputten 
en 77 toiletten zijn gebouwd. 
 
Kilder , Helma Thijssen-Arts, voorzitter 
 
Financiën 2008 
De inkomsten zijn in 2008 een beetje achtergebleven bij 
de inkomsten van de jaren ervoor. Wel zijn er weer 
enkele bijzondere giften gedaan en door derden acties 
gehouden, zoals een inzameling bij een ambtsjubileum. 
Vorige maand heeft een reisgenote (2001) haar 40e 
verjaardag gevierd en als kadotip vroeg ze een bijdrage 
voor ons werk in Sri Lanka. Dit heeft bijna € 1000 
opgebracht. 
 
Het jaarverslag 2008 is in de maak en wordt binnenkort 
aan de accountant voorgelegd. 
 
Als u een uitgebreid verslag van de bezoeken aan de 
projecten en/of het jaarverslag wilt ontvangen kunt u 
een berichtje sturen naar: 
info@stg-theodewit.nl 
 
De stichting in 2009 
De stichting is het nieuwe jaar ingegaan met mutaties in 
het bestuur. Na 15 jaar heeft Gijs van Randwijk de 
voorzittershamer doorgegeven aan Helma Thijssen-Arts 
uit Kilder en de functie van secretaris aanvaard. 
Eigenlijk heeft hij deze functie al verricht vanaf de 
oprichting in 1993, want hij heeft al die jaren de 
correspondentie met Sri Lanka gedaan. 
Mieke Vink en Hanneke de Wit hebben, na zich vele 
jaren te hebben ingezet, op eigen verzoek het bestuur 
verlaten. 
 
De stichting zal zich presenteren op het Festival 
“Cadans in Cultuur” op 13 juni a.s. in Markelo en tijdens 

het Festival Mondial op 12 september in het Oranjepark 
in Apeldoorn. 
 
Het bestuur dankt u voor uw bijdrage en hoopt dat u 
ons ook de komende tijd financieel zult blijven steunen. 
Er is nog veel te doen om kansarmen in Sri Lanka van 
de meest essentiele basisbehoeften te voorzien. 
Deze basisvoorzieningen komen vooral ook kinderen 
ten goede. 

 
Een betere toekomst later begint nu met water. 

De stichting kan hierin een helpende hand bieden. 
 
Markelo, mei 2009. 
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 
 

ING: 31 27 62 
ABN�AMRO: 42 06 43 753 

 
Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 

platform voor ontwikkelingssamenwerking 
 

De stichting wordt gesteund door: 

 

 

 
 

 
drukwerk: v.o.f. John+Partner
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