
Vrienden van Sri Lanka 

Rob Leijten heeft in november zijn bestuursfunctie 

wegens drukke omstandigheden na bijna 20 jaar 

neergelegd. Het bestuur betreurt zijn besluit ten zeerste.  

 

In oktober hebben de secretaris en de penningmeester Sri 

Lanka weer bezocht, d.w.z. alleen buitengebieden in het 

Anuradhapura district. Daar zijn zij door het bestuur van 

Safe Foundation (SF) naar diverse microkrediet projecten 

geleid waar zij uitvoerig hebben rondgekeken en werden 

ingelicht over de gang van zaken. De door ‘Women 

Societies’ (WS) begeleide projecten doen het goed. SF 

verstrekt geld aan een WS die met aanvragen komt van 

dorpsgenoten voor krediet om een bedrijfje te beginnen. 

Vervolgens wordt aan diegene krediet verleend dat binnen 

een bepaalde tijd met rente moet worden terugbetaald. 

Loopt zo’n bedrijfje goed, dan kan voor uitbreiding 

nogmaals krediet worden verleend. 

Tijdens het bezoek wordt het “Theo de Wit Resource 

Centre” geopend, het gemeenschapshuis dat gebouwd is 

op het terrein van het kantoor van SF. 

 
Na de opening worden dansen uitgevoerd door de 

kinderen en is er een spelletjesdag georganiseerd, die 

afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd voor alle 

aanwezigen. 

Achter het kantoor is een hal gebouwd, waar in januari 

een kleuterschool wordt gestart. 

In de aula van de Swarnapali Balika School vindt de 

uitdeling van met schoolmateriaal gevulde rugzakken 

plaats aan meer dan 200 schoolgaande kinderen uit 

dorpjes in het buitengebied. Tijdens deze ceremonie 

worden certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de 

tekenwedstrijd vorig jaar november. De kinderen hebben 
toen vlaggetjes gemaakt (A4-formaat), die afgelopen 13 

september het Oranjepark in Apeldoorn hebben gesierd 

tijdens het Festival Mondial Apeldoorn. Een van onze 

deelnemers aan de wedstrijd heeft de 1
e
 prijs gehaald die 

aan haar overhandigd wordt. 

 

Bezoeken microkrediet projecten 

- Een kruidenierswinkeltje is behoorlijk uitgebreid en het 

echtpaar verkoopt ook zelf geteelde uien. Een dichtbij 

gelegen groentewinkeltje heeft ook een groter assortiment 

gekregen. 

- Er zijn twee kledingwinkeltjes: een met confectiekleding 

voor mannen en kinderen en de ander met vrouwen- en 

kinderkleding. De laatste eigenares maakt ook kleding op 

maat. 

- Vervolgens wordt een bedrijfje met 250 mestkuikens 

bezocht.  De kuikens zijn een maand oud. 

- Een groepje vrouwen is een aubergine veld aan het 

onkruid vrij maken. Dichtbij ligt een groot terrein met 

papajabomen, die veel vruchten dragen. 

- Een moeder en haar zoon hebben zes koeien, waarvan 

er twee melk geven. 

- Een weduwe met drie dochters heeft een kleine 

steenbakkerij. De nog ongebakken stenen liggen 

gedroogd onderdak want in de nu aangebroken regentijd 

kunnen ze niet gebakken worden. Dit bakken gebeurt in 

veldovens die twee dagen continue gestookt moeten 

worden. 

- Een vrouw kweekt parkietjes en heeft hier een leuke 

bijverdienste aan. 

- Een echtpaar heeft een bakkerij en hiervoor een 

kneedmachine gekocht. Samen verwerken zij het deeg tot 

broden. Met een volgend krediet willen zij een elektrische 

oven aanschaffen. 

- De eigenares van een groentewinkeltje wilde naar het 

buitenland als huishoudster, maar de staf van SF heeft 

haar overgehaald om bij haar kinderen te blijven. Ze heeft 

onder gunstige voorwaarden krediet gekregen. Zij 

verkoopt naast groente ook gedroogde vis, die haar man 

uit Mannar haalt, omdat het daar goedkoper is. 

 
- Een echtpaar heeft twee grote stukken land met 

pompoenen. Op het ene veld kan geoogst worden terwijl 

op het andere veld de planten beginnen te bloeien. In de 

droge tijd wordt water gepompt uit de rivier, die hier op 

400 meter langs stroomt. 

- Bij een ander bedrijfje worden door meerdere vrouwen 

wierookstokjes vervaardigd. De stokjes worden gesneden 

uit de nerf van de Palmira, een soort palm. Deze nerf is 

zeer sterk en brandbaar. Hier omheen komt een laagje 

“deeg” van drie soorten poeders, waaronder houtskool. 

Voor het aanbrengen van het deeglaagje wordt een 

machine gebruikt. Als laatste wordt de geur aangebracht 

door de stokjes in een etherische vloeistof te dompelen. 



- Een weduwe vlecht mandjes en slaapmatten van riet en 

verkoopt ze op markten. Ook kweekt ze uien en maakt 

zoetigheden voor de verkoop. De weduwe is tevens 

kostwinster voor haar dochter met kinderen. 

- Een echtpaar heeft een kruidenierswinkeltje en samen 

verbouwen ze uien. Voor de opslag hiervan hebben ze 

een grote silo gebouwd, die helemaal vol uien ligt. Iedere 

drie weken moeten deze uien nagekeken worden. 

- Vorig jaar november hebben we het land van een 

eigenaresse bezocht, die toen betere bemesting gebruikt 

had voor het kweken van aubergines. Ze heeft een heel 

goede oogst gehad en verbouwt nu op een naastgelegen 

perceel ook Spaanse pepers. 

Dit zijn enkele van de bezochte projecten. We kunnen 

concluderen dat het microkrediet programma succesvol is 

en dat er al wat meer welvaart komt. 

Overige projecten 

Er is een begin gemaakt met de opzet van vier 

bibliotheken voor jeugdclubs. 

Het microkrediet programma is in 2014 uitgebreid. 

Plannen van Safe Foundation voor 2015 zijn: 

- uitbreiding/verhoging van het microkrediet programma 

- renovatie van enkele huizen 

- speeltoestellen bij de in januari te starten kleuterschool 

- organisatie tekenwedstrijden om de tekenvaardigheid te 

vergroten  

- uitreiking schooltassen aan 250 kinderen 

- aanschaf tien laptops om een mobiele computercursus 

te starten bij tien jeugdclubs in verschillende dorpjes 

- renovatie van de accommodatie voor vrijwilligers bij het 

kantoor van Safe Foundation 

 

In het voorjaar bezoekt de voorzitter en haar man met 

enkele donateurs de projecten van de stichting. 

Digitale nieuwsbrief 

Het bestuur stuurt i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief 

ook digitaal. Indien ook u hiermee instemt, vragen wij u 

uw e-mailadres aan de stichting door te geven: 

info@stg-theodewit.nl. 

Ten slotte 

Hoewel er in de afgelopen decennia veel is bereikt op het 

gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen en vooral 

het microkrediet programma, blijft er nog veel te 

verbeteren in de armere buitengebieden.  

Uw financiële steun blijft onontbeerlijk, waarvoor onze 

hartelijke dank! 

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 voorspoedig 2015. 

Markelo, december 2014 
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