
Vrienden van Sri Lanka, 

Zoals u inmiddels wel vernomen zult hebben is er sinds 

januari jl. een nieuwe regering in SL aangetreden. Deze is 

voornemens de betrekkingen met het Westen nauwer aan 

te halen en een aantal hervormingen in te voeren die o.a. 

bedoeld zijn corruptie tegen te gaan.  

Wat betreft de ontwikkelingssamenwerking met NGO’s is 

er niets ingrijpends veranderd, onze stichting gaat dus op 

dezelfde voet verder. 

De voorzitter, haar man en drie belangstellende donateurs 

hebben dit jaar van 12 februari tot 12 maart een rondreis 

door SL gemaakt. Zij bezochten er projecten waaraan 

onze stichting in het verleden financieel heeft bijgedragen. 

Het zwaartepunt van de reis lag echter in het 

Anuradhapura district waar projecten in samenwerking 

met Safe Foundation (SF) worden uitgevoerd. 

De weken daar werden van `s morgens tot `s avonds 

ingevuld.  Door het bezoeken van de vele verschillende 

bedrijfjes werd een prachtig beeld gegeven van de 

doelmatigheid van het verstrekken van microkredieten.  

In de nieuwsbrief van december 2014 werd al een 

opsomming gegeven van de diverse projecten die door 

het geld van de stichting verwezenlijkt worden. 

De vrouwencomités die in de dorpen zorgen voor het 

verstrekken van een krediet zorgen impliciet ook voor een 

betere toekomst voor de families daar. 

Door het bestuur van de vrouwencomité`s werden 

uitvoerige uiteenzettingen gegeven in het Singalees, die 

“vrij” werden vertaald door Harsha, onze contactman, in 

het Engels. De dames vertelden over de families die 

krediet krijgen, de rente die betaald moet worden maar 

ook de “punishment” die gegeven wordt als de familie niet 

op tijd het krediet terug betaalt. 

 

Dat er tussen alle bezoeken aan bestaande projecten ook 

weer nieuwe zich aanbieden is begrijpelijk. Tijdens een 

bezoek aan een dorpje en in overleg met het 

vrouwencomité werd door de meereizende donateurs 

spontaan aangeboden een door haar man verlaten vrouw 

met kinderen te helpen met een nieuw eenvoudig huisje 

en wat financiën voor de scholing van de kinderen. Het 

huidige huis is niet meer dan een krot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Safe Foundation wordt veel aan de ontwikkeling van 

kinderen gedaan. In samenwerking met de 

vrouwencomités worden schoolreisjes georganiseerd met 

bezoek aan bijzondere plaatsen. Er worden zelfs 

tekenwedstrijden georganiseerd tussen de mooie ruines 

van de heilige oude stad naast de stupa. In Nederland zou 

zoiets onmogelijk zijn. Ook zijn er sportwedstrijden tussen 

de jongeren van de verschillende dorpjes.  

Door SF en de vrouwen worden dan vervoersmiddelen en 

prijzen georganiseerd.  En samen met de ouders van 

kleuters zijn er teken- en kleurochtenden op het terrein 

van SF. Er komen steeds meer moeders en wat bijzonder 

is, ook de vaders doen mee met hun kleintjes. Het is een 

genot om de vaders in de weer te zien om hun kinderen 

aan te sporen de tekeningen zo mooi mogelijk te verven. 

Maar er wordt wel van de bezoekers verwacht dat ze later 

hun mening geven over hoe zij, de Srilankaanse ouders 

met hun kinderen omgaan. Doen Nederlandse ouders het 

heel anders is hun belangrijkste vraag. Door de eigen 

vrijwilligers van SF worden opvoedkundige problemen met 

de ouders besproken. Omdat in het gebouw van het 

nieuwe Theo de Wit Centre ook een kleuterschool is 

gevestigd worden daar de bijeenkomsten met de ouders 

gehouden.  

Er komen nu steeds meer vrijwilligers van buiten Sri 

Lanka. De jongeren helpen mee aan de vooruitgang van 

de mensen in deze buitengebieden door hulp op de 

scholen, door bijlessen te geven in de Engelse taal, door 

het bouwen van huizen, etc. 

Zij worden ondergebracht in een accommodatie bij het 

kantoor van SF. Ook de drie meereizende donateurs 

hebben daar twee weken gebivakkeerd. Voor hen was het 

heel bijzonder om te verblijven in een wel uitzonderlijk 

“basic” onderkomen met open koude douches en zonder 

enige luxe. Maar om midden tussen de projecten te zitten 

bij het kantoor van Safe Foundation was het afzien minder 

erg, vonden zij. 

Om de accommodatie voor de vrijwilligers wat te 

verbeteren wat betreft de vochtigheid in vloeren en 

wanden, doen zij voor de herstelwerkzaamheden een 

beroep op onze stichting. 

 

Tijdens de bezoeken aan de projecten met de 

afvaardiging uit Nederland wordt er gereden in een busje. 

De wegen zijn veelal niet geasfalteerd en hangt er door de 

droogte een wolk van stof achter het busje en soms is er 

door de modder geen doorkomen aan, als het heeft 

geregend. Maar de chauffeur is niet gauw voor een gat te 

vangen en laat de bezoekers mee helpen het busje door 

de blubber te duwen! 

Door de bezoeken aan oudere projecten is heel goed te 

zien hoe waardevol onze bijdrage is geweest aan de 



vooruitgang van de mensen daar in een dorp of gebied. 

De geitenfokker heeft een “prachtig” onderkomen 

gebouwd voor zijn geiten en er zijn al heel wat meer 

geitjes geboren. 

 

Bij zo`n bezoek aan de drie armste dorpjes is de 

ontwikkeling en groei goed merkbaar, niet alleen aan de 

nieuwe huisjes en de bedrijfjes maar vooral aan de 

mensen.   

Aan hun lachende gezichten is af te lezen hoe blij ze zijn 

met hun verbeterde bestaan. 

Hun dankbaarheid uiten ze door onverstaanbare woorden 

en door een aanraking. Ontroerend. 

Door wat langere tijd in Sri Lanka te verblijven is het goed 

te merken dat Sri Lanka langzaam maar zeker vooruit 

gaat, zeker in de grote steden, maar op het platteland 

gaat de vooruitgang maar mondjesmaat. 

Onze stichting is blij om aan deze ontwikkeling mee te 

helpen en heeft kunnen constateren dat er door onze 

steun al veel is bereikt. Maar er zijn nog veel dorpjes waar 

we nog niets hebben kunnen doen, omdat het geld 

daarvoor ontbreekt. 

 

De drie sponsorfamilies in de omgeving van Ella kunnen 

ook niet zonder steun. De vaders zijn overleden en 

moeder en kinderen zijn overgeleverd aan de steun van 

familie. 

Er is in Sri Lanka geen overheid die uitkeringen uitdeelt. 

Heel graag rekent de stichting op u! 

 

Mocht u meer impressies willen “horen” van de laatste reis 

meld u zich dan bij het bestuur en u krijgt een uittreksel 

van het reisverslag toegestuurd. 

 

Evenementen 

Het Festival Mondial Light zal plaatsvinden op zaterdag 

12 september in het Oranjepark in Apeldoorn. 

Op vrijdag 27 november wordt een benefietconcert 

georganiseerd in het Artcafé SamSam in Apeldoorn. 

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 laatste jaren zijn ons meerdere donateurs door 

overlijden ontvallen. Wij verzoeken u in uw omgeving 

mensen warm te maken zodat de stichting haar werk kan 

blijven doen. 

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. 
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