
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Werd in de nieuwsbrief van mei bericht over het jaarlijkse 
bezoek van het dagelijks bestuur aan Sri Lanka begin 2010, 
nu zijn de leden bezig met de voorbereiding op de 
komende reis. 
 
Bezoek aan Sri Lanka 
Van 15 februari tot 16 maart 2011 hebben Helma Thijssen, 
Gijs van Randwijk en Arnold Groothuis weer Sri Lanka in 
hun agenda staan. Zij zullen worden begeleid door Helma’s 
echtgenoot en twee bevriende echtparen. Met de vrienden 
gaat Helma een trip over het eiland maken waarbij 
uiteraard een aantal projecten zal worden bezocht. Gijs en 
Arnold blijven in Anuradhapura en zullen uitgebreid 
aandacht besteden aan de projecten in deze omgeving. 
 
Met onze beide Srilankaanse contactpersonen Siri 
Dodantenna en Harsha Jayarathna zal uitvoerig overlegd 
worden over de projecten: welke problemen liggen er, hoe 
kunnen ze worden opgelost, welke andere noden zijn er 
waar hulp zou moeten worden geboden en welke 
hulpvraag is het meest urgent. 
 
De deelnemers aan de reis zijn uitgenodigd voor een 
bezoek aan de Nederlandse ambassade. 
Vermeld zij nog dat alle reis- en verblijfkosten evenals 
voorgaande jaren voor rekening van de deelnemers zelf 
komen. 
 
Partin 
Ontwikkelingshulp ontkomt niet aan de bezuinigingen van 
de Staat. Zo is het NCDO zijn functie als subsidiënt 
namens de rijksoverheid kwijt. Via dat kanaal kunnen 
organisaties die zich inzetten voor ontwikkelings-
samenwerking dus geen financiële steun meer verwachten.  
Partin (Particulier Initiatief) is een club waarin zulke 
organisaties zich verenigen om gezamenlijk een stem te 
laten horen tegen een beknibbelende overheid. Ook en 
vooral wil Partin als platform fungeren voor netwerken waar 
ervaringen, know how, etc. kunnen worden uitgewisseld. 
Op 13 november jl. hebben Helma, Arnold en Gijs de 
eerste contactdag van Partin bijgewoond. De bijeenkomst 
vond plaats in Apeldoorn en werd goed bezocht. De 
(onbezoldigde) bestuursleden van Partin gaven zonder 
uitzondering blijk van grote betrokkenheid en kennis van 
zaken. De verwachting is gerechtvaardigd dat het 
lidmaatschap - € 5,- per maand - van nut kan zijn. Daarom 
heeft onze stichting vorig jaar besloten zich bij Partin aan te 
sluiten.  

Watersnood in Colombo e.o. 
Hevige regen heeft op 10 en 11 november jl. de Western 
Province en vooral Colombo en omgeving geteisterd. Op 
sommige plaatsen viel 490 mm regen in 15 uur, de ergste 
regenval sinds 18 jaar. Riolen zijn overgelopen, het vervoer 
werd ernstig belemmerd, door aardverschuivingen zijn 275 
huizen zwaar beschadigd en 11 helemaal verwoest. Er is 
door de bliksem een dode gevallen. 260.000 mensen 
hebben in meer of mindere mate schade ondervonden. 
 
Gezinsvervangend tehuis voor ‘straatjongens’ House 
of Light in Melsiripura 
De bouw van de slaapzaal is af. Behalve de bouw heeft de 
stichting ook de aankoop van bedden en beddengoed 
gefinancierd. Het bestuur is uitgenodigd tijdens het 
aanstaande bezoek de slaapzaal officieel te openen. 

 
 
Mankadawala 
De bouw van de drie waterputten (zie nieuwsbrief van mei 
jl.) is eind november gereed gekomen. De bouw van de 17 
wc’s, zgn. ‘kakhoesies’, was in september gereed. 
Helma, Arnold en Gijs zullen hier tijdens hun verblijf in 
Anuradhapura een bezoek brengen, evenals bij het 
volgende project. 
 
Mahanikawewa 
Er zijn betonnen vloeren gestort zodat hemelwater geen 
problemen meer kan veroorzaken. Aanvankelijk leek het 
erop dat ze zouden dienen voor de noodbehuizing. De 
Srilankaanse overheid heeft echter nieuwe verordeningen 
gesteld en subsidie verleend voor het bouwen van stenen 
huisjes op deze vloeren, zodat de vluchtelingen er nu droog 
en comfortabel kunnen wonen. Hierdoor zijn hun 
levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd. 

Ook voor dit project ligt er een verzoek voor 2 putten en 36 
wc’s. 
 
Helambasgawewa ten noorden van Anuradhapura 
In het dorpje Peeniyagala is de bouw van de tien wc’s 
gereed. Bij het uitgraven van de eerste put stuitten de 
bouwers op een rotsachtige laag. Deze is met de hand 
uitgehouwen en de put verder verdiept. Op ruim 6,5 meter 
werd water gevonden. De bouw van de putwand was 
medio november in volle gang. 

 
In de dorpjes Maha Eerikawa en Siyabalagaswewa 
moeten 7 putten en 48 wc’s komen. Als de financiën van de 
stichting het toelaten zal hier volgend jaar mee begonnen 
worden. 
 
Met het voltallige reisgezelschap zullen deze armoedige 
dorpjes in het buitengebied bezocht worden. 



 
 
Father Andrew 
Hij is overgeplaatst naar een andere stad ten Zuiden van 
Anuradhapura, t.w. Kekirawa. De drie bestuursleden zijn 
van plan hem daar op te zoeken om te spreken over een 
huizenproject t.b.v. arme parochianen in zijn nieuwe 
standplaats waarvoor hij financiële steun heeft gevraagd. 
Ook zal een voorstel zijnerzijds voor sponsoring van 10 
schoolkinderen aldaar aan de orde worden gesteld. 
 
Ten slotte 
Allereerst heel veel dank voor uw giften in het (bijna) 
afgelopen jaar. Daarmee hebben wij veel noodzakelijke 
hulp kunnen bieden. 
In 2003 heeft de Roncalli-basisschool in Zeddam een actie 
gehouden voor de bouw van het internaat bij de 
blindenschool in Tangalle. 
Het was een hele verrassing toen we afgelopen augustus 
nog een gift van bijna € 700 van de school kregen. 
 
Dit jaar zijn meerdere projecten gereed gekomen die een 
“aanslag” hebben gepleegd op de reserves. Het bestuur 
hoopt dat het op uw bijdrage zal mogen blijven rekenen om 
de vele noden die in Sri Lanka nog steeds bestaan te 
verlichten. 
 
Er is nog zoveel te doen, vooral op het gebied van schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen. Deze 
basisvoorzieningen komen vooral ook kinderen ten goede: 

 
een betere toekomst later begint nu met water. 

 
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat 

uw gift fiscaal aftrekbaar is, zowel voor de 
Inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond en voorspoedig 2011! 
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