
Vrienden van Sri Lanka 
 
Zaterdagmiddag 14 december jl. heeft de stichting feestelijk 
het 20-jarig bestaan gevierd in Zalencentrum De Haverkamp in 
Markelo. Ongeveer honderd donateurs en belangstellenden uit 
het hele land hebben deze middag bijgewoond. 
In de december-nieuwsbrief was er te weinig ruimte om wat 
uitgebreider op de middag in te gaan (zie ook onze website). 
 
Na het welkomstwoord van onze voorzitter Helma Thijssen 
heeft Arnold Groothuis de hoogtepunten van wat de stichting in 
deze twintig jaar heeft bereikt de revue laten passeren:  
 
“De eerste jaren hebben volledig in het teken gestaan van 
steun aan de Anuradhapura Deaf and Blind School. Hier zijn 
o.a. een Audiologisch Centrum, een meisjesinternaat en 
kamers voor pelgrims gebouwd. Paden op het schoolterrein 
zijn verhard en meerdere kleinere projecten zijn hier uitgevoerd. 
In 2002 zijn de statuten aangepast, zodat ook steun kon 
worden verleend aan andere kansarmen dan alleen aan 
(gehandicapte) kinderen. Dit heeft geresulteerd in steun aan 
doven- en blindenscholen in Bandarawela, Tangalle, 
Kumbukkana en de dovenschool in Batticaloa. Bij deze 
scholen zijn internaten, een eetzaal, wc-tjes en zelfs een 
koeienstal door de stichting gefinancierd. Ook werden er 
bijdragen gegeven aan beroepsopleidingen, meubilair en 
bibliotheken. 
In Bentota is een tehuis voor kinderloze bejaarden gerealiseerd. 
In Melsiripura is de afbouw van een slaapzaal in het 
gezinsvervangend tehuis voor jongens “House of Light” 
gefinancierd. Hiervoor zijn ook bedden en matrassen 
aangeschaft. 
 
De grote projecten zijn meestal meegefinancierd door NCDO, 
Wilde Ganzen en ICCO, alsmede ook particuliere fondsen. 
Vaak zijn er ook ludieke acties gevoerd. 
Meerdere kleinere projecten op het gebied van onderwijs zijn in 
de afgelopen jaren gefinancierd. Kansarme gezinnen met 
schoolgaande kinderen werden en worden geholpen. Vele 
kinderen hebben hierdoor de school af kunnen maken en 
hebben het A/L (advanced level) gehaald, vergelijkbaar met 
het voortgezet onderwijs hier. De gezinnen zijn zeer dankbaar 
voor deze steun. 
 
In 2005 werd het dagelijks bestuur (DB) in contact gebracht 
met een boerengemeenschap in het verre buitengebied 
Padaviya in het Anuradhapura district. Hier ontbrak het aan 
van alles. De mensen woonden in lemen hutjes, veelal zonder 
ramen en deuren. Water moest van verre gehaald worden uit 
meren en de sanitaire stop werd gemaakt in de jungle met alle 

gevaren van dien. De stichting is hier toen begonnen het slaan 
van waterputten en de bouw van wc-huisjes te financieren. 
Later kwamen er in het gebied ten noorden van Anuradhapura 
dorpjes bij waar vluchtelingen zich opnieuw hebben gevestigd, 
nadat ze door de burgeroorlog uit hun omgeving waren 
verdreven of gevlucht. Deze mensen proberen een nieuw 
bestaan op te bouwen, geholpen door Safe Foundation, de 
organisatie in Anuradhapura waar onze stichting sinds 2009 
nauw mee samenwerkt. 
 
Begin 2011 is Safe Foundation een microkrediet programma 
gestart en hiervan hebben we al heel goede resultaten kunnen 
zien. De deelnemers kunnen hierdoor een beter bestaan 
opbouwen en dit komt vooral ook de kinderen ten goede.” 

 
(lees de volledige speech op www.stg-theodewit.nl) 

 
Toen Arnold zijn betoog wilde beginnen kwam onverwacht 
onze contactpersoon in Anuradhapura, Harsha Jayarathna, de 
zaal binnen. Dat was een bijzondere verrassing, want drie 
weken ervoor had hij Gijs van Randwijk en Arnold nog 
uitgezwaaid na hun verblijf van drie weken daar. Al die tijd 
heeft hij niets losgelaten over zijn a.s. bezoek tijdens de 
jubileumviering. Vrienden van de stichting hadden hem naar 
Nederland laten komen. (De vele indrukken tijdens zijn verblijf 
in ons land wil hij gebruiken in zijn werk voor Safe Foundation). 
 

 
 
Na de speech van Arnold heeft het Markelose koor NooTzaak 
belangeloos een verrassend optreden verzorgd. Toen het koor 
was opgesteld hield de burgemeester van de Hof van Twente, 
drs. Ellen Nauta, een toespraak. Gaandeweg haar toespraak 
kreeg Arnold wel in de gaten dat de burgemeester niet alleen 
aanwezig was, omdat de Srilankaanse ambassadeur zou 

komen. De burgemeester vond het aan het slot van haar 
speech “een hele eer dat ze kon melden dat Zijne Majesteit de 
Koning heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 
de heer Arnold Diderik Gerrit Groothuis”. 
 
Dit was voor Arnold een zeer emotioneel moment. 
 
Het koor NooTzaak zingt enkel Nederlandstalige liedjes en een 
van de koorleden had een tekst gemaakt voor ons jubileum op 
de muziek van een zeer populair lied in Sri Lanka. Hiermee 
werd hun optreden afgesloten. Dit lied was een enorme 
verrassing; ook voor de Srilankaanse ambassadeur die net 
binnenkwam onder het zingen van dit lied. 

 
 
De zaal was versierd met de vlaggetjes/tekeningen, welke 
kinderen in november hebben gemaakt tijdens een 
tekenwedstrijd in een school in de buurt van Anuradhapura. 
Ook hebben deze kinderen felicitatiekaarten gemaakt, die 
Harsha had meegebracht en waar de zaal ook mee was 
versierd. Eind januari hebben de vlaggetjes in het 
gemeentehuis in Apeldoorn gehangen en op zaterdag 13 
september a.s. zullen ze het Oranjepark sieren tijdens het 
Festival Mondial Apeldoorn. 
 
De jubileummiddag is gesponsord door campings, hotels en 
een supermarkt in Markelo. Middenstand en particulieren 
hebben prijzen beschikbaar gesteld voor een verloting. 
Zalencentrum De Haverkamp heeft eveneens belangeloos 
medewerking verleend. 
Er zijn meerdere extra giften binnengekomen, waarvoor heel 
hartelijk dank. Het jubileum heeft een mooi batig saldo 
opgeleverd. Het was een zeer geslaagde middag waar ons 
bestuur en de ambassadeurs veel complimenten voor hebben 
gekregen. 



Projecten 
* De bouw van 15 wc’s in Siyambalawa en Puwarsankulama 
is gereed gekomen. De bouw van het gemeenschapshuis in 
Mankadawala is wegens het niet kunnen verkrijgen van een 
geschikte kavel niet doorgegaan, maar de bouw is verplaatst 
naar het dorpje Paniyankadawala en is inmiddels gereed. 
Dit gebouw staat naast het kantoor van Safe Foundation 
(beschikbaar gesteld door ZOA, welke organisatie ook voor de 
inrichting heeft gezorgd).  
In dit gebouw kunnen ook vrijwilligers worden gehuisvest. 
 
* Het bestuur heeft aan Safe Foundation toegezegd ook dit jaar 
fondsen ter beschikking te stellen voor uitbreiding van het 
microkrediet programma. Regelmatig komen hier donaties 
voor binnen. 
Een eerste termijn is reeds overgemaakt en er zijn weer 16 
kredieten verstrekt. 
Het DB heeft vorig jaar al kunnen constateren dat dit 
programma vruchten afwerpt. Het genereren van een beter 
gezinsinkomen komt de kinderen ook ten goede. 
 
* Ook eind dit jaar zullen er weer met schoolbenodigdheden 
gevulde schooltassen (eigenlijk rugzakken) worden uitgedeeld. 
 
* Vorig jaar heeft Safe Foundation een bijdrage gevraagd voor 
de bouw van 35 wc-huisjes en het slaan van 5 waterputten in 
het afgelegen dorpje Uppatissagama. Dit project moet circa 
€ 19.000 gaan kosten en zal in 2 à 3 jaar worden uitgevoerd. 
 
* In vier dorpjes wil Safe Foundation bibliotheken gaan 
opzetten voor de jeugd. Hiervoor is van een fonds in Apeldoorn 
al een mooie bijdrage ontvangen. Van de Stichting Biblionef in 
Den Haag kunnen we Engelstalige boeken krijgen, maar het 
wordt een probleem deze boeken in Sri Lanka te krijgen. 
 
* Eind dit jaar zullen Gijs van Randwijk en Arnold Groothuis 
weer een bezoek brengen aan de projecten. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Het bestuur verzendt i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief nu 
ook digitaal. Indien 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. 
 
Evenementen 
De stichting zal zich zaterdag 13 september a.s. presenteren 
op het Festival Mondial in het Oranjepark in Apeldoorn. 

Ten slotte 
Hoewel er in de afgelopen 20 jaar veel is bereikt op het gebied 
van onderwijs, sanitaire voorzieningen en het microkrediet 
programma, blijft er nog veel te verbeteren in de armere 
buitengebieden.  

Uw financiële steun blijft 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. 
 
Markelo, mei 2014 
 
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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