
Vrienden van Sri Lanka 
Ons verzoek een ‘branche’ van de stichting in Sri Lanka te 
openen is door de regering aldaar afgewezen. Het is jammer 
dat het dagelijk bestuur heel veel tijd heeft gestoken in het 
opstellen en indienen van het verzoek vanwege allerlei 
administratieve voorwaarden waaraan het moest voldoen. 
Maar zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld maakt het 
geen verschil of er een ‘branche’ is of niet omdat we toch al 
met Srilankaanse organisaties samenwerken; dat zullen we 
dus blijven doen. 
 
Bezoek aan Sri Lanka 
Van 6 t/m 26 oktober verbleven Gijs van Randwijk en Arnold 
Groothuis in Anuradhapura om de projecten in het district te 
bezoeken en met beide contactpersonen Siri Dodantenna en 
Harsha Jayarathna de stand van zaken te bespreken. Zij 
zitten in het bestuur van Safe Foundation, een Srilankaanse 
organisatie waarmee onze stichting veelvuldig samenwerkt. 
Zij houden bovendien een oogje in het zeil wanneer onze 
stichting projecten van andere organisaties (mede)financiert. 
Ook hebben Gijs en Arnold projecten bezocht die worden 
gefinancierd door de stichting Sri Lanka Support samen met 
Janny Fioole die zich voor die stichting inzet. 
Het valt op dat Sri Lanka hard bezig is aan wederopbouw nu 
de burgeroorlog tot het verleden behoort. Het werkt aan de 
verbetering van het wegennet en wel met het modernste 
technische materiaal. Het aantal wolkenkrabbers in Colombo 
schiet de grond uit. 
 

 
skyline Colombo 

 
Er zijn plannen om de bestaande waterbekkens uit te diepen 
en te vergroten. Irrigatiekanalen worden na de watersnood 

begin dit jaar hersteld. Elektriciteitsnetten worden vernieuwd 
dan wel uitgebreid. In Hambantota aan de zuidkust, de 
geboorteplaats van president Rajapaksa, wordt een grote 
haven aangelegd en een vliegveld gebouwd. Veel Chinezen 
zijn er aan het werk. De regering richt zich voor technische 
hulp namelijk steeds meer tot het Oosten. 
 
Overige mededelingen 
Op 26 juli en 9 augustus heeft de stichting zich tijdens de 
Markelose braderie onder erbarmelijke weersomstandigheden 
met een kraam gepresenteerd. Naast de (schrale) opbrengst 
uit de verkoop van spulletjes heeft de presentatie enkele 
donateurs opgeleverd. Ook met regen in Zeddam en mooi 
weer in ’s-Heerenberg heeft de stichting aan braderieën 
deelgenomen. 
Op 10 september heeft de stichting meegedaan aan het 
Festival Mondial Light in Apeldoorn. 
 

 
put in aanbouw in Mahairikewa 

 
18 november heeft de penningmeester op uitnodiging van de 
Srilankaanse ambassade een receptie in Den Haag bezocht 
ter ere van het bezoek van de Minister van Industrie en 
Handel en zijn gevolg. Naast het bedrijfsleven waren alle 
Nederlandse bij de ambassade bekende NGO’s die iets doen 
voor Sri Lanka uitgenodigd, maar de bijeenkomst ging 
eigenlijk om verbetering van de handel, m.n. de export naar 
ons land. 
 
Partin heeft bericht dat SBOS t/m 2013 geen middelen 
beschikbaar heeft ter ondersteuning van acties om de 
bevolking bewust te maken van - en daardoor nauwer te 

betrekken bij - het ontwikkelingswerk. Voor het dagelijks 
bestuur aanleiding het lidmaatschap op te zeggen. 
 
Projecten 
Safe Foundation heeft de volgende plannen voor nieuwe 
projecten ingediend: 
Schoolmateriaal om het onderwijs niveau van 100 kinderen te 
verbeteren, 
Het bouwen van een gemeenschapshuis in het door 
vluchtelingen bewoonde dorpje Mankadawala,  
De bouw van een Boeddhistisch tempeltje in het dorpje 
Mahairikewa, 
De bouw van 15 toilethuisjes in de dorpjes Siyambalawa en 
Puwarsankulama. 
De gemeenschap en/of de organisatie Safe Foundation 
draagt bij in de kosten van realisering. 
 
Voor het project dat volgend jaar wordt uitgevoerd in 
Siyambalagaswewa hebben we van het sociale fonds 
Share4More van de Rabo-bank € 5.000 ontvangen. Voor de 
bouw van de vier putten en 28 toilethuisjes is nog € 10.000 
nodig. Dat bedrag moeten we vóór midden 2012 bij elkaar 
zien te “sprokkelen”. Na de moesson zal begin 2012 met het 
project worden begonnen. Onze kas is op dit moment een 
beetje mager maar we hopen met uw steun het project 
volledig uit te kunnen voeren. 
De bouw van de drie putten en 20 wc’s in het dorpje 
Mahairikewa is bijna gereed. 
In het Helambagaswewa district is Safe Foundation 
begonnen met het verstrekken van microkredieten. 
 

 
uien kweken met microkrediet 



Medio januari zal bij de Lochemse Rotary een presentatie 
worden gegeven voor steun aan een project van Safe 
Foundation. Onze contactpersonen hebben drie plannen 
ingediend waaruit de Rotary eventueel een keuze kan maken. 
 
Individuele steun 
Meerdere kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen 
worden door of via de stichting financieel gesteund. 
Sinds een paar maanden wordt een nieuw gezin in 
Bandarawela met een dochter van 18 en een zoon van 12 
geholpen. De vader van het gezin is hartpatient en kan niet 
werken.  
Steun aan een gezin in Mihintale is beëindigd. De drie 
kinderen hebben met goed gevolg het voortgezet onderwijs 
afgerond en hebben nu werk. 
 
Ten slotte 
De Srilankaanse regering spant zich in op veel gebieden 
verbeteringen tot stand te brengen. Het land is ontegenzeglijk 
welvarender geworden. Toch blijft hulp aan de allerarmsten in 
de buitengebieden noodzakelijk, dat is ook tijdens het recente 
bezoek van beide bestuursleden weer gebleken. 
Nog steeds is er behoefte aan schoon water en aan sanitaire 
voorzieningen. 
Nog steeds zijn er lemen hutjes die door stenen woningen 
moeten worden vervangen. 
Nog steeds is er in veel gebieden geen elektriciteit. 
Om kansarmen de gelegenheid te bieden in hun 
levensonderhoud te voorzien biedt vergroting van de 
mogelijkheid tot verlenen van microkrediet uitkomst. 
 

 
groentenwinkeltje door microkrediet 

Ook het verbeteren van het onderwijs aan kansarme kinderen 
in deze gebieden is nog een vereiste. 
Dit zijn allemaal zaken waarvoor de stichting uw aandacht 
vraagt en verzoekt om uw steun. 
 

Mogen we op uw bijdrage blijven rekenen? 
 
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 
 
Het bestuur en de ambassadeurs wensen u mede namens  
beide contactpersonen fijne feestdagen en een goed, crisisvrij 
2012. 
 
Markelo, december 2011 
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 in Anuradhapura: 
Siri Dodantenna en Harsha Jayarathna 
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