Vrienden van Sri Lanka,
In januari/februari 2010 is het dagelijks bestuur de
winterse omstandigheden in Nederland ontvlucht en
naar het warme Sri Lanka gereisd. Natuurlijk hebben zij
(Helma Thijssen, Gijs van Randwijk en Arnold
Groothuis) onze projecten bezocht. Ook maakten zij
kennis met Harsha, de assistent van onze
contactpersoon Siri Dodantenna.
Good Shepherd School in Kotahena, Colombo
Zr. Marie Euphrasia leidt ons rond door haar school en
speciaal door het nieuwe gebouw waarin een deel van
de lagere school is gehuisvest. De grond is aangekocht
met financiële steun van de stichting.
Het is een katholieke meisjesschool, maar er zijn ook
leerlingen van andere religies, waar hier met respect
naar gekeken wordt.
We krijgen een toespraakje in het Engels door een van
de leerlingen waarin o.a. de hoop wordt uitgesproken
dat de stichting ook in de toekomst hulp zal verlenen.
Sponsor- en huizenproject van father Andrew
Tijdens ons bezoek aan de parochie van father Andrew
in
Anuradhapura
zijn
negen
van
de
tien
sponsorkinderen aanwezig. Een wat ouder meisje
houdt een toespraakje waarin de stichting wordt
bedankt voor de steun. Zij gebruikt het sponsorgeld
voor het volgen van extra lessen in Engels en
maatschappijleer. Father Andrew heeft al tien nieuwe
kinderen op een lijst.
Hierna gaan we naar Kalathewa, het dorpje waar de
tien huizen staan, die met onze steun zijn (af)gebouwd.
Er worden weer toespraken gehouden door father
Andrew en een van de bewoonsters over hoe dankbaar
ze zijn. Aan de meeste huizen moet nog wel een en
ander gebeuren. Sommigen zijn zo goed als klaar.
Arunodaya Maha Sangamaya in Medirigiriya
Het gaat hier om een Moslim gemeenschap, die in 1999
door de Tamiltijgers is aangevallen. Velen zijn gedood
en vrouwen verkracht. In 2004 mochten degenen die
zijn overgebleven van de overheid naar hun grond
terugkeren, waar zij sinds die tijd weer een bestaan
opbouwen.
We gaan een aantal van de uitgevoerde werken
bekijken. We rijden hier ongeveer 25 km, meestal
stapvoets de kuilen ontwijkend, maar door een prachtig
groen landschap met hoofdzakelijk rijstvelden of tussen
grote meren door.

De 15 toiletten en 4 putten zijn allemaal voorzien van
de tekst: “Funded by: Stichting Theo de Wit Lanka
Education Fund. Implemented by Arunodaya - 2009”.
Het water in de putten is van een uitstekende kwaliteit
en voldoende.
De meeste mensen wonen nog in lemen hutjes, maar
er zijn veel (bouw)activiteiten. De overheid heeft een
(schamel) bedrag gegeven voor de bouw van huizen.
De mensen die we bezoeken zien er blij en dankbaar
uit. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen ze apathisch
overkwamen. Wat een klein beetje steun niet kan doen!

Supported by Stichting Theo de Wit Lanka Education
Fund (in de vorm van ons logo). Implemented by
Sivumaga 2009.
De behuizing van de bewoners is vreselijk slecht. Het
zijn lemen hutjes met zinken daken.

Sivumaga, IDP-dorp in Morakewa, Horowpothana.
Als we in dit armoedige vluchtelingendorpje aankomen
moet Helma een plaquette onthullen. Er staat een lang
verhaal op in het Engels en Sinhalees:
Construction of 26 toilets and 03 drinking wells at IDP
Suwaudana, Morakewa village, Horowpothana.
Funded bij Theo de Wit Lanka Education Foundation of
Netherlands.
Implemented by Sivumaga Community Organization
Horowpothana.
Declared open by Hon. President Ms. Helma Thijssen,
Hon. Secretary Mr. Gijs van Randwijk and Hon.
Treasurer Mr. Arnold Groothuis on 13 february 2010.

Nieuwe projecten:
IDP-dorpje in Mankadawala. Hier wonen 23
Sinhalese gezinnen die in het verleden uit de
omgeving van Mannar zijn verdreven.
Het zijn schamele behuizingen waarin deze mensen
wonen. De bestaande kakhoesies moeten allemaal
vervangen worden, op de meesten zit geen dak meer
en de muren zijn slecht. Hier moeten 17 toiletten
worden gebouwd, 3 putten worden geslagen en 2
hersteld.

een Boeddhistische priester en Siri´s assistent Harsha

Vluchtelingendorpje Mahanikawewa, Kebithigollewa
district. Hier wonen sinds vorig jaar Sinhalezen uit het
noorden; ze hebben nog bijna geen behuizing. Er
staan frames voor tijdelijke cadjun-onderkomens. Ons
wordt verzocht of we in ieder geval zouden kunnen
zorgen voor betonnen vloeren in deze schamele
huisjes, zodat de vloeren droog blijven in de regentijd.
Er wonen ongeveer 40 gezinnen, 182 personen.

In dit dorpje wonen voornamelijk Sinhalese en een paar
Moslim families. Ze zijn jaren geleden gevlucht uit de
grensstreek van het Trincomalee district (Tamilgebied).
De 26 toiletten en de 3 putten zien er goed uit en zijn
allemaal voorzien van het opschrift:

Beroepsopleiding doven in Bandarawela
Tijdens het bezoek worden de cerficaten uitgereikt
aan de deelnemers van de vorig jaar gestarte
opleiding naaien en patroontekenen. Ook kriigen de
cursisten een naaimachine aangeboden.

Helambagaswewa ten noorden van Anuradhapura
In dit gebied gaat het om permanente bewoners
(boeren) die nauwelijks een dak boven hun hoofd
hebben. De cadjundaken (cadjun is palmblad,
waarmee de daken worden gedicht) en de lemen
wanden worden aangevreten door termieten, zodat
deze vaak vervangen moeten worden. We hebben in
Sri Lanka al veel gezien, maar zo armoedig als dit nog
niet eerder. Het ontbreekt er aan van alles. In een van
de drie dorpjes die we bezoeken is er maar een
waterpomp voor de 20 gezinnen die hier wonen. Er is
geen elektriciteit, een enkel huis heeft een
zonnepaneel. We maken een wandeling langs de
huisjes over paadjes van soms nog geen halve meter
breed.
Dit is een project van Safe Foundation (een Sri
Lankaanse organisatie); er moeten in de drie dorpjes
totaal 10 putten en 58 toiletten komen.

De mensen zien er door het gebrek aan water
onverzorgd uit.
We hebben een uitvoerig gesprek met vooral twee
bewoonsters. Het hele dorpje loopt uit.
Siri en Harsha zullen met het districtshoofd overleggen
wat hier het meest noodzakelijk is. Dat zullen in ieder
geval weer putten en wc’s zijn.
Gezinsvervangend tehuis voor ‘straatjongens’
House of Light in Melsiripura.
We worden ontvangen door de beheerder Aruna
Shantha. Hij en zijn vrouw hebben beiden een baan en
met meerdere vrijwilligers runnen zij dit tehuis. Het
terrein ziet er keurig uit. Er is een grote moestuin waar
groenten en kruiden verbouwd worden. Ook is er een
rijstveld en ze verbouwen maïs. Er staan veel
fruitbomen en ze hebben een koeienstal met zeven
koeien. Ze zijn nagenoeg volledig zelfvoorzienend.
We krijgen een goede indruk van het management en
spreken af in eerste instantie één van de zes punten uit
de lijst met aanvragen te helpen realiseren. Dat is de
(af)bouw van een hal met boven een slaapzaal.
Betonnen stenen hiervoor worden door de jongens zelf
gemaakt.

Ook zijn er een paar nieuwe verzoeken voor sponsoring
van schoolgaande kinderen inmiddels ingewilligd.
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 kan en wil hierin een helpende hand
bieden als u ons financieel blijft steunen.
Het Festival Mondial wordt gehouden op 11 september
in het Oranjepark in Apeldoorn en heeft als thema:
Millenniumdoel 7: WATER = LEVEN

GEEFT KANSARMEN
EEN WAARDIGER BESTAAN

Markelo, mei 2010.
Het bestuur:
Helma Thijssen, Gijs van Randwijk, Arnold Groothuis,
Joke ter Halle en Rob Leijten;
de ambassadeurs: Gerda, Ans en Wilma de Wit
de contactpersonen: Siri Dodantenna en Harsha
Jayarathna
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 of ABNAMRO: 42 06 43 753
t.n.v. Stichting Theo de Wit te Markelo
Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn,
platform voor ontwikkelingssamenwerking
De stichting wordt gesteund door:

Zulke behuizing is er veel in de buitengebieden;
ook hier zou hulp geboden moeten kunnen worden

Huisjesproject
Diverse huisjes zijn bezocht en aan een enkele wordt
nog gebouwd. Een weduwe heeft ons verzocht om haar
huis te bouwen. Het materiaal was door haar man al
aangeschaft, maar door een val uit een elektriciteitsmast is hij verongelukt. Zij heeft een zoontje van zeven
jaar.
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