
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Zoals aangekondigd heeft op 14 december ons bestuur 
op feestelijke wijze het 20 jarig jubileum van de 
stichting herdacht. Z.E. de ambassadeur van Sri Lanka, 
Mr. Buddhi Athauda, en de burgemeester van de 
gemeente Hof van Twente, drs. Ellen Nauta, hebben 
het feest met hun aanwezigheid opgeluisterd.  
 

 
Burgemeester Ellen Nauta en Harsha Jayarathna 

 
Na een welkomstwoord door Helma Thijssen gaf Arnold 
Groothuis een overzicht vanaf het ontstaan van de 
stichting tot aan de bereikte resultaten. Tevens gaf hij 
aan dat meer aandacht wordt geschonken aan de 
microkrediet programma’s van Safe Foundation die 
succesvol verlopen. 
 
Tot ieders grote verrassing verscheen vlak voor zijn 
betoog onze contactman en voorzitter van Safe 
Foundation, Harsha Jayarathna, in eigen persoon. Hij 
was door vrienden naar Nederland gehaald. 
 
Het hoogtepunt van de feestelijke bijeenkomst was de 
benoeming van Arnold tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau, waarvan de versierselen hem door de burge-
meester werden opgespeld. Hierna was er een 
optreden van het Markelose koor NooTzaak die met 
verve Nederlandstalige liederen ten gehore bracht. Tot 
slot werden prijzen uitgereikt van de loterij waarvan de 
loten intussen waren verkocht. De prijzen waren door 
diverse zaken gratis ter beschikking gesteld.  
 

Van 1 t/m 23 november hebben Gijs van Randwijk en 
Arnold Groothuis voor de tweede maal dit jaar Sri 
Lanka bezocht. Deze keer geen rondreis, beiden zijn al 
die tijd in Anuradhapura gebleven. Daar en in de directe 
omgeving ligt momenteel het zwaartepunt van 
ontwikkelingssamenwerking met Safe Foundation.. 
Na enkele jaren waarin vooral de verbetering van 
sanitaire omstandigheden de nadruk kreeg met de 
bouw van 193 wc-huisjes en 52 waterputten, 
concentreert Safe Foundation zich steeds meer op 
microkrediet (MK). In verschillende dorpjes worden 
bedrijfjes opgezet met krediet dat door vrouwen-
verenigingen zgn. women societies (WS) wordt 
verstrekt. Zij beoordelen of de aanvragen voor MK voor 
goedkeuring in aanmerking komen. Wanneer dat het 
geval is krijgt de aanvrager 10.000/- rupees (ca. € 55,--) 
waarmee hij/zij in staat wordt gesteld iets te 
ondernemen. De lening moet in een jaar met rente 
worden terugbetaald. Daarna kan opnieuw een lening 
worden aangevraagd voor uitbreiding. De WS’s in 
diverse dorpen beheren elk een pot waaruit het krediet 
wordt verleend. Zij zijn verantwoording schuldig aan 
Safe Foundation die controle houdt en samen met onze 
stichting de fondsen verstrekt. Het systeem werkt goed 
en er zijn inmiddels al 90 kredieten verstrekt.. 
 

 
een bloemenkwekerij 

 
Op 3, 6 en 10 november hebben Gijs en Arnold met 
Harsha dorpjes bezocht waar projecten werden 
bekeken die door onze stichting worden mede-

gefinancierd. Het merendeel betrof zaken die met MK 
tot stand waren gekomen. bijv. boeren die rijst, maïs, 
groenten en/of spaanse pepers verbouwen; een 
naaiatelier voor kleding; een bloemenkwekerij; een 
opslagplaats om 50 duizend kilo uien droog te bewaren, 
die zullen worden verkocht als de marktprijs gunstig is; 
een handelaar in brandhout voor de keuken; mensen 
die kippen houden voor de verkoop van eieren, 
allemaal kleine ondernemingen die goed functioneren. 
Belangrijk is dat de ondernemers verantwoordelijkheid 
krijgen voor hun eigen bedrijf. Beetje bij beetje neemt 
welvarendheid in die dorpjes toe en hiermee een betere 
toekomst voor de kinderen.. 
 

 
dansvoorstelling 

 
14 november werd een dansvoorstelling bezocht 
verzorgd door een Children Club die onder toezicht 
staat van een WS. Het programma duurde 2½ uur en 
was zeer boeiend om naar te kijken. De bedoeling is 
jongeren aan te zetten talenten te ontwikkelen en iets te 
presteren waarbij ze hun eventuele verlegenheid 
moeten overwinnen. 
 
17 november ’s morgens werden Gijs en Arnold 
opgehaald om naar een school in de buurt van 
Anuradhapura te gaan waar een tekenwedstrijd werd 
gehouden. 106 kinderen van zeven scholen namen 
daaraan deel, in de leeftijd van 4 tot 15 jaar. De 
tekeningen, eigenlijk schilderijtjes van plakkaatverf op 
doekjes A4 formaat, werden gemaakt op verzoek van 



onze stichting om te dienen als versiering voor het 
Festival Mondial Apeldoorn volgend jaar september. 
Zaterdag hebben ze ook op ons jubileumfeest 
gehangen. 
 

 
Het was leuk om die kinderen bezig te zien. 

 
Digitale nieuwsbrief 
Het bestuur gaat i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief 
digitaal verzenden als u zich hiervoor heeft aangemeld. 
Indien ook u hiermee instemt, vragen wij u uw e-
mailadres aan de stichting door te geven: 
info@stg-theodewit.nl. 
Uw adres zal niet aan derden bekend worden gemaakt. 
Uiteraard blijft de nieuwsbrief u op gebruikelijke wijze 
via de post toegezonden als u dat liever hebt. 
 
Ten slotte 
Het bestuur heeft afgelopen zaterdag met de vele 
gasten kunnen terugblikken op de afgelopen 20 jaren. 
Er is in die jaren veel bereikt, maar er blijft ook nog veel 
te verbeteren. Vooral voor het microkrediet programma 
en sanitaire projecten is geld nodig. 
En ook het onderwijs wordt niet vergeten. 
 
De inkomsten blijven tot nu toe achter bij voorgaande 
jaren. 
 
Uw financiële steun is dus nog steeds onontbeerlijk! 
 

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als 
een 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 maar vooral gezond 2014. 
 
Markelo, december 2013 
Het bestuur: 
Helma Thijssen, voorzitter 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
Joke ter Halle en Rob Leijten, leden 
De ambassadeurs: Ans en Wilma de Wit 
De contactpersoon in Anuradhapura: 
Harsha Jayarathna 
De contactpersoon in Bandarawela: 
Dharmapala Lubert 
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