Vrienden van Sri Lanka
Koninklijke onderscheiding
Twaalf uur na thuiskomst uit Sri
Lanka moest Gijs van Randwijk
met een aannemelijke smoes naar
het gemeentehuis in Goor worden
gelokt en dat is gelukt. Hij werd
daar door de burgemeester van de
Hof van Twente, Jeroen Goudt,
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Dit was een
complete verrassing voor hem.
(foto’s KO Gerda de Wit)

Hij kreeg de onderscheiding voor het organiseren van
geldinzamelingsacties
voor
en
bezoeken
aan
de
Anuradhapura Deaf and Blind School, het oprichten in 1993
van de Stichting Theo de Wit. Hij was 15 jaar voorzitter en de
laatste jaren secretaris. Gedurende al die jaren voerde hij de
correspondentie met Sri Lanka en wierf hij donateurs voor de
stichting. Sinds 2002 werden ook andere doven- en/of
blindenscholen gesteund en een bejaardentehuis gebouwd.
Sinds 2005 houdt de stichting zich voornamelijk bezig met
sanitaire voorzieningen in arme buitengebieden, waardoor
hygiëne en gezondheid worden bevorderd. Ook werd
genoemd dat hij dertig jaar geleden al samen met Theo de
Wit kansarmen in Sri Lanka privé heeft geholpen. Gijs ziet de
onderscheiding als een kroon op het werk van de stichting.
Bezoek aan Sri Lanka
Van 8 februari tot en met 8 maart 2012 heeft voorzitter Helma
Thijssen en haar man Leon, Sri Lanka bezocht samen met
Lucy Römer en Rob Roelofsen. Door een sterfgeval in de
naaste familie moesten Gijs van Randwijk en Arnold
Groothuis hun geplande reis annuleren, maar zijn alsnog van
11 tot en met 26 april naar Sri Lanka gegaan.
Tijdens haar rondreis heeft de voorzitter met haar gezelschap
meerdere families bezocht, die door of via de stichting worden
gesteund. Een belangrijk contactpersoon in de omgeving van
Bandarawela is de heer Dharmapala, al jaren bemiddelaar
tussen de stichting en de families.
Aan een arm gezin, waarvan de moeder in een psychiatrisch
ziekenhuis is, wordt een eenmalig bedrag geschonken.
Ook brengt het gezelschap een bezoek aan de Doven- en
Blindenschool in Tangalle. Een set door Rob meegebrachte
beitels voor houtbewerking wordt afgeleverd.
In Batticaloa bezoekt het gezelschap het bejaardentehuis
Swami Vipulananda, een project van de stichting Sri Lanka
Support van Janny Fioole uit Middelburg.

Projecten
Op 3 maart delen Helma en haar gezelschap met
schoolbenodigdheden gevulde rugzakken uit aan 85 kinderen
in het dorpje Siyambalawa. De tassen zijn allemaal voorzien
van de geborduurde logo’s van de Stichting Theo de Wit en
van Safe Foundation. Ook is er de Nederlandse driekleur op
geborduurd.
Het Vrouwencomité aldaar vraagt hulp voor materialen om
voor een weduwe met twee kinderen een huisje te bouwen.
De grond heeft ze van haar broer gekregen en de vrouwen
zullen helpen met de bouw. Helma en Leon nemen het
materiaal voor hun rekening.
Het bouwproject van drie waterputten en 20 wc’s in
Mahairikawa is gereed, Helma heeft ter gelegenheid daarvan
op 4 maart een plaquette onthuld.

gaat komen en dat de bewoners niet langer 4 à 5 km door de
jungle hoeven te lopen voor hun religieuze riten.

linksboven de funderingssteen met juwelen voor het tempeltje
(foto Harsha)

In Siyambalagaswewa worden funderingsstenen gelegd voor
het eerste toiletgebouwtje. In dit dorpje komen vier
waterputten en 28 kakhoesies. Het sociale fonds Share4More
van de Rabobank heeft hiervoor vorig jaar een bedrag van
€ 5.000 geschonken. Het project zal voor het einde van dit
jaar gereed zijn.

een van de drie putten in Mahairikewa (foto Arnold)

Er zijn stenen huisjes in aanbouw, waarvoor ZOA een bedrag
heeft geschonken, dat niet toereikend is voor de hele bouw.
Het geld voor het dak zullen de bewoners zelf moeten
financieren.
Tijdens het bezoek verzoekt de gemeenschap opnieuw om de
bouw van een Boeddhistisch tempeltje te helpen financieren.
Rob en Lucy besluiten het materiaal voor de bouw voor hun
rekening te nemen. De bewoners zullen zelf de bouw
uitvoeren.
Tijdens hun bezoek op 15 april is de fundering hiervoor
uitgegraven en leggen Gijs, Arnold, Harsha en enkele
dorpsbewoners de eerste stenen. Als eerste wordt een
betonnen steen gevuld met juwelen geplaatst.
De gemeenschap is zeer dankbaar dat het tempeltje er nu

Harsha Jayarathna
Zowel Helma als later Gijs en Arnold hebben fijne gesprekken
gevoerd met Harsha Jayarathna, de opvolger van de in
december overleden Siri Dodantenna. Harsha is behoorlijk
ingewerkt in het ontwikkelingswerk van Safe Foundation. Tien
jaar geleden is hij medeoprichter geweest van deze
organisatie met als doel de jeugd in de arme buitengebieden
te ontwikkelen.
Microkrediet
In het Helambagaswewa district heeft Safe Foundation
vorig jaar de eerste microkredieten verstrekt. Deze zijn
terugbetaald en na Nieuwjaar zijn er nieuwe kredieten
verstrekt.
Nieuwjaar
Op 13 april ’s avonds om 7.42 uur is het Boeddhistische en
Hindoeïstische
Nieuwjaar
begonnen
(tijdstip
wordt
astrologisch bepaald). Het Nieuwjaar gaat gepaard met veel
vuurwerk, uitgebreide rituelen en volksspelen in vele
gemeenschappen. Hierdoor gaat het geplande bezoek van

Gijs en Arnold aan het dorpje Siyambalawa niet door want de
bewoners zijn allemaal op de speelweide. Als ze hier met
Harsha een kijkje gaan nemen worden ze uitgenodigd om te
helpen prijzen uit te reiken.
Dineshika
Het kreupele meisje Dineshika heeft onlangs met goede
cijfers het O/L (ordinairy level) examen gehaald en wil nu
verder voor het A/L (advanced level). Haar moeder vraagt
een maandelijkse bijdrage om haar verdere studie de
komende twee jaar mogelijk te maken. Ook heeft de familie
een nieuwe chirurg gevonden, die het been van het meisje
opnieuw wil opereren.
Ten slotte
Sri Lanka lijkt welvarender te zijn geworden als je de wegen
ziet. Sommige nieuwe huizen en gebouwen zijn van een bijna
protserige architectuur. Ook nemen we het grote aantal
nieuwe limo’s waar en de supermarkten die niet voor
Westerse onderdoen.

van elke vorm van ontwikkeling. Informatie is wel mogelijk
mits je beschikt over een mobieltje. In de steden lopen veel
mensen met zo’n ding aan hun oor, maar in de afgelegen
oorden waar wij geweest zijn zie je die nauwelijks.
Hulp blijft noodzakelijk.
Voor alle donaties, groot of klein, zijn wij als bestuur u zeer
dankbaar. Zij stellen ons in staat de projecten die we
geselecteerd hebben te ondersteunen en wat belangrijker is,
kansarme mensen in Sri Lanka verder te helpen op weg naar
een beter bestaan.
Mogen we op uw bijdrage blijven rekenen?
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de uitgedeelde schooltassen in Siyambalawa (foto Leon Thijssen)

Maar in de afgelegen gebieden waar onze stichting de laatste
jaren met putten en kakhuisjes bezig is, krijg je wel een heel
ander beeld: slechte wegen, geen electriciteit, armoedige
hutjes, geen auto’s, hooguit een enkele oude fiets en geen
winkels, alleen in een paar gehuchten een enkele kleine toko.
Kinderen doen er uren over om naar school te gaan. Als er
openbaar vervoer is rijdt het alleen over goed geasfalteerde
wegen en moet je vanuit zo’n dorpje een heel eind lopen voor
je bij een bushalte bent. Die kinderen moeten wel want er is
geen leraar te vinden die in zo’n afgelegen gebied onderwijs
wil geven. Van Harsha horen we dat de mensen daar door de
slechte verbinding met de bewoonde wereld zijn verstoken

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn,
platform voor ontwikkelingssamenwerking

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

Nieuwsbrief mei 2012

