
Vrienden van Sri Lanka 

 
Aan het einde van het jaar 2016 willen wij u graag 
berichten over de projecten die (bijna) afgerond zijn en 
over de plannen van de stichting voor het jaar 2017 in  
Sri Lanka. 
 
Ons eigen project in Nederland was een nieuwe website 
bouwen. Het echte bouwen hebben we door een 
enthousiaste jongeman laten doen en wij hebben 
daarvoor de teksten aangeleverd. 
Nu is er sinds kort een prachtige en overzichtelijke site. U 
kunt ons vinden op: 

 www.stichting-theodewit.nl  
 
Wij vragen u om uw relaties op onze site te wijzen. We 
hopen dat deze nieuwe site zoveel meer mensen, meer 
donateurs, aantrekt en dat zij oog krijgen voor de noden 
van de mensen in Sri Lanka.  Vindt u dat de site nog 
verbeterd kan worden laat het ons dan weten. 
 
We werken al jaren samen met de Srilankaanse stichting 
Safe Foundation met Harsha Jayarathna onze 
contactman. 
Hij houdt ons door zijn e-mails en telefoongesprekken op 
de hoogte van de noden en levensbehoeften van de 
bevolking in het agrarische gebied rondom de stad 
Anuradhapura. Hij stuurt digitale foto`s zodat we kunnen 
zien hoever het een en ander vordert. En hij laat ons 
genieten van de afgewerkte projecten als we ieder jaar 
weer op bezoek komen. 
 
En we gaan Sri Lanka komend voorjaar weer bezoeken. 
We zijn dan ook heel benieuwd naar het nieuwe huisje 
van Mevrouw Gunawardena. Een prachtmens met twee 

zonen, door haar man verlaten en dat betekent geen geld. 
Soms werkte ze als arbeider op het land en soms bij het 
onderhoud van de wegen. Het oude huis van haar staat 
op de foto.  
We zijn de donateurs die een nieuwe toekomst voor dit 
gezin mogelijk maakten, heel dankbaar. 
Een van de donateurs zal zelf aanwezig zijn bij het 
openen van het nieuwe huis! 
 
Ook gaan we naar Ella waar we Siriyawathie bezoeken. 
We kennen haar al sinds 2005. Het toen gebouwde huisje 
staat meters dieper dan de weg. 
In het regenseizoen valt er in deze streek zoveel water dat 
de richel naast het huis steeds meer afbrokkelde. En dan 
is daar de afgrond…. 
Het nieuw gebouwde plateau boven de afgrond hebben 
we al op foto`s gezien. Nu nog in het echt. 
 
Ook zullen we de nieuwe waterput bij de school in 
Paniyankadawela moeten ¨openen¨. Deze basisschool 
had tot nu toe geen veilig drinkwater voor de leerlingen. 
De leiding van de school is dan ook is erg blij met onze 
gift. 
 

 
Mais ligt op de straat te drogen 

 
Met de microfinanciering gaat het goed. Mensen werken 
nu zelf aan hun toekomst. Harsha vindt deze vorm van 
hulp zo belangrijk dat dit elk jaar weer op de 1

e
 plaats van 

de hulpaanvragen staat.  
Hij schreef ons onlangs dat hij zaad voor mais had 
gedistribueerd voor 150 gezinnen.  
 
Safe Foundation heeft een Nationale Registratie 
ontvangen van het Srilankaanse NGO secretariaat. 
De schenkingen zijn hierdoor belastingvrij. 

Safe is hiermee ontzettend blij en krijgt daardoor meer 
aanzien en hopelijk ook meer steun van de regering. 
De regering die het de mensen niet gemakkelijk maakt in 
Sri Lanka. De prijzen zijn de laatste jaren erg gestegen. 
Dit betekent bittere armoede voor de allerarmsten. 
Het gemiddelde inkomen zal hierdoor niet stijgen. 
 
In mei heeft Harsha mee kunnen doen aan een seminar 
dat georganiseerd was door Wilde Ganzen in Sri Lanka. 
In deze training werden de deelnemers gewezen op het 
belang van lokale fundraising en op de duurzaamheid van 
de sociale organisaties in hun land. 
 

 
Op het terrein van het kantoor van Safe Foundation staat 
het “Theo de Wit Centre”. In het gebouw is de 
kleuterschool gevestigd (twee klassen) en waar 
ouderbesprekingen worden gehouden. 
Het centrum zelf beschikt niet over toiletten.  
Twee toiletten buiten, doen dienst.  
Graag zouden we voor de kleuterschool wat toiletjes 
willen bouwen als we over genoeg geldmiddelen zouden 
beschikken. 
 
Er zijn ook nog dorpen waar geen toiletten te vinden zijn. 
Ook daar wil Safe Foundation met onze hulp wat aan 
gaan doen. Er zijn inmiddels al wel veel toiletten gebouwd 
de afgelopen jaren. 
Het sanitair gebeuren is in vele ontwikkelingslanden een 
grote ramp. Dus ook in Sri Lanka. 
 
Zoals we al schreven in onze vorige nieuwsbrief bestaat 
bij Safe Foundation een grote wens om een 
accommodatie te bouwen voor de buitenlandse 
vrijwilligers. De vrijwilligers slapen nu in twee piepkleine 
muffe kamertjes bij het kantoor zonder ook maar over een 
beetje comfort te beschikken.  

http://www.stichting-theodewit.nl/


En wij zouden hen graag willen helpen. Wilde Ganzen wil 
ook participeren in dit project maar onze stichting moet 
dan 45 % van de bouwkosten voor zijn rekening nemen 
en dat hebben we nu niet.  
 
Wij vragen u dringend ons te helpen.  
Laat 2017 voor de mensen in Sri Lanka een mooi jaar 
worden met een goed toekomstperspectief. 
Wij als bestuur doen ons uiterste best om geldbronnen 
aan te boren. 
Als u ideeën hebt, laat het ons weten. 
 
ANBI 

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. 
Giften via onderhandse acte 
Vanaf 2014 kunt u met een onderhandse akte van 
schenking periodieke giften doen aan een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) voor een periode van minimaal 
vijf jaar. Er is dan geen drempel voor de aftrek van uw 

gift. Formulieren hiervoor zijn te downloaden via de site 
van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl en dan 
zoeken op <Overeenkomst periodieke giften>. Hieronder 
zijn de twee formulieren van “Periodieke gift in geld“ te 
downloaden samen met de toelichting. 

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. 

Wij wensen u fijne feestdagen met al die u lief heeft. 
Voor 2017 een gezond en voorspoedig jaar. 
 
Markelo, december 2016 
Het bestuur: 

Helma Thijssen, voorzitter 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Arnold Groothuis, penningmeester 
Joke ter Halle, lid 
Rob Roelofsen, lid 
De ambassadeurs: Ans en Wilma de Wit 
De contactpersoon in Anuradhapura: 

Harsha Jayarathna 
De contactpersoon in Bandarawela: 

Dharmapala Lubert 

 

 
Uitdeling van schooltassen aan 250 leerlingen 

 
 
Ook begin 2016 zijn er weer gevulde rugzakken aan 250 
leerlingen uit de buitengebieden rond Anuradhapura uitgedeeld. 
Sinds 2011 hebben ongeveer 750 jongere en oudere leerlingen 
rugzakken ontvangen. 
 
Wij danken u, de donateurs en actievoerders, heel hartelijk voor 
uw bijdragen, waardoor wij het werk in Sri Lanka kunnen blijven 
doen. 
 
 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 

RSIN of fiscaalnummer: 8107.72.565 

KvK: 41041748 

Postadres: Bergweg 7, 7475 AB  Markelo 

telefoon: 0547 362971 

e-mail: info@stg-theodewit.nl 

www.stichting-theodewit.nl 
 

Bankrekening: NL39ABNA0420643753 

t.n.v. Stichting Theo de Wit te Markelo 

 

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 

platform voor ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

GEEFT KANSARMEN 

EEN WAARDIGER BESTAAN 
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