“Verwelkom alles dat naar je toekomt,
maar verlang niet naar nog meer.
Zo overleed Gerda de Wit op 30 oktober j.l. op 72
jarige leeftijd, in alle rust, omdat zij aanvoelde dat het
haar tijd was.”
Met
deze
woorden
kondigde haar familie
het overlijden aan van
onze ambassadeur en
de oudste zus van de te
vroeg overleden Theo de
Wit. Gerda is met haar
zussen Ans en Wilma
jarenlang
betrokken
geweest bij het werk van
de Stichting Theo de Wit.
Haar
toch
nog
onverwacht
spoedige
overlijden
na
een
kortstondige ziekte heeft
grote verslagenheid te
weeg gebracht.
De stichting heeft in haar een inspirerende kracht verloren.

NDB bank
Doordat ons verzoek aan de Srilankaanse overheid om een
“branche” in Sri Lanka te openen is afgewezen was de
National Development Bank genoodzaakt deze zomer onze
bankrekeningen op te heffen. Onze “geldstroom” loopt nu via
Safe Foundation, wat voor onze contactpersoon Harsha meer
werk betekent.
Projecten
De vroeg ingevallen natte moesson begin oktober heeft het
slaan van de vier waterputten en de bouw van de laatste vijf
toilethuisjes in Siyambalagaswewa vroegtijdig stilgelegd.
Voor dit project heeft de stichting van het sociale fonds
Share4More van de Rabo-bank € 5.000 ontvangen. De
financiering voor dit project is rond en 23 toilethuisjes zijn
gereed.

Lemen hutjes
Tijdens de hevige regenval van begin 2011 zijn een twintigtal
lemen huisjes zwaar beschadigd of helemaal vernietigd. ZOA
heeft een bedrag geschonken om deze hutjes te vervangen
door stenen huisjes. Tijdens onze bezoeken het afgelopen
jaar hebben we veel bedrijvigheid gezien bij de bewoners, die
zelf de stenen vormen en bakken. Aanvankelijk moesten de
bewoners zelf de daken bekostigen, maar ZOA heeft
naderhand ook hiervoor geld geschonken.

Ook de bouw van een Boeddhistisch tempeltje in het dorpje
Mahairikewa is stil komen te liggen. Het materiaal voor dit
tempeltje is gedoneerd door Rob Roelofsen en Lucy Römer,
evenals de aanschaf van een aantal bijenvolken. Deze bijen
kunnen wilde olifanten op een afstand houden.

Bezoek aan Sri Lanka
Helma en Leon Thijssen, Gijs van Randwijk en Arnold
Groothuis hebben de plannen klaar om in februari/maart a.s.
Sri Lanka te bezoeken. Zij zullen een korte rondreis over het
eiland maken en enkele “oude” projecten bezoeken, zoals het
bejaardentehuis in Bentota, de doven-en blindenscholen in
Tangalle, Bandarawela en Kumbukkana. Ook zullen zij een
bezoek brengen aan enkele families, die steun via de
stichting ontvangen en aan zuster Marie Euphrasia, directeur
van de Tamil-meisjesschool in Colombo, waarvoor de
stichting in het verleden een bijdrage heeft gegeven voor de
aankoop van een stuk grond. Op dit perceel is door de
Srilankaanse overheid een schoolgebouw gefinancierd.
Voorheen werd in twee ploegen onderwijs gegeven, nu
kunnen alle lessen ’s morgens worden gegeven.
Na de rondreis is het gezelschap twee weken in
Anuradhapura om de projecten in het district te bezoeken en
met onze contactpersoon Harsha Jayarathna de stand van
zaken te bespreken. Hij zit in het bestuur van Safe
Foundation, de Srilankaanse organisatie waarmee onze
stichting veelvuldig samenwerkt.
Ook organiseert Harsha een bijeenkomst met autoriteiten in
het Anuradhapura District.

De gemeenschap en de organisatie Safe Foundation dragen
bij in de kosten van realisering van de projecten. Safe
Foundation geeft in deze gebieden voorlichting over de
gevolgen van het gebruik van drugs en sterke drank. Ook
over het gebruik van de toilethuisjes en het onderhoud
daarvan.

Individuele steun
Door de opheffing van de bankrekeningen bij de NDB in
Colombo hebben we enkele gevallen van individuele steun
moeten beëindigen. Rechtstreeks geld overboeken vanuit
Nederland is erg duur.
Enkele kansarme gezinnen met gehandicapten worden nog
wel gesteund, evenals het kreupele meisje Dhineshika in
Anuradhapura.
Safe Foundation heeft de volgende verzoeken voor nieuwe
projecten ingediend:
- het verstrekken van meer microkrediet
- het bouwen van een gemeenschapshuis in het door
vluchtelingen bewoonde dorpje Mankadawala
- de bouw van 15 toilethuisjes in de dorpjes Siyambalawa en
Puwarsankulama en
- met schoolmateriaal gevulde rugzakken om het onderwijs
niveau van 100 kinderen in deze dorpjes te verbeteren

Natte moesson
Zoals vermeld is de natte moesson dit seizoen vroeg
begonnen met vaak hevige regenval. Waren de waterbekkens
rond Anuradhapura een paar maanden geleden leeg door
droogte en extreme hitte, nu zijn ze al weer vol. Als ook
december nog veel regen brengt is de kans op
overstromingen weer groot, net als twee jaar geleden.

Ten slotte
Hulp aan de allerarmsten in de buitengebieden in het
Anuradhapura District blijft noodzakelijk, dat is ook tijdens
onze recente bezoeken 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.

Dit zijn allemaal zaken waarvoor de stichting zich wil blijven
inzetten, 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
onze contactpersonen fijne feestdagen en een goed 2013.
Markelo, december 2012
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Ook het verbeteren van het onderwijs aan kansarme kinderen
in deze gebieden is nog een vereiste.

print: vof John en Partner

Nieuwsbrief december 2012

