
Vrienden van Sri Lanka, 

24 februari jl. is Rob Roelofsen, die anderhalf 
jaar lid van het bestuur van onze stichting was, 
na een kortstondige ziekte overleden. Zijn 
enthousiaste betrokkenheid en medeleven met 
de gemarginaliseerde mens in Sri Lanka wordt 
als een groot gemis beschouwd. Tijdens de 
uitvaartplechtigheid werd daar, ook vanuit Sri 
Lanka, bijzondere aandacht aan besteed. 
Door dit droeve feit van hun zwager moesten 
Helma en Leon de geplande reis naar Sri Lanka 
uitstellen. Een nicht van Helma die met hen de 
projecten zou bezoeken heeft dat nu in haar 
eentje gedaan. Hieronder het verslag (dat vrij 
vertaald is uit haar Duits): 

“Sri Lanka februari/maart 2017 
Het bezoek in Sri Lanka heeft in deze periode 
positieve indrukken en belevenissen achter 
gelaten, bij aangename temperaturen rond 30 
graden. Daar horen niet bij de grote 
aanplakbiljetten in steden en grotere dorpen, die 
reclame maken voor verschillende producten. 
Daarop zijn overwegend mensen afgebeeld met 
een bijna witte huidskleur, die niet overeenstemt 
met de Srilankaanse bevolking. Dat roept de 
vraag op, welk ideaal hier wordt nagestreefd en 
waaraan wordt de waarde van een mens 
gemeten? 

In veel gesprekken met de mensen, vooral 
diegenen, die in de landbouw werken, worden 
steeds weer terloops de ontbrekende neerslag in 
de afgelopen regenperiode vermeld. Nu al geven 

boerinnen en boeren te kennen, dat de komende 
oogst minder zal opbrengen, wat funest is voor 
hun gezinnen. 

De stichting heeft de bouw van vele waterputten 
mogelijk gemaakt en daarmee bijgedragen aan 
goede resultaten door irrigatie in de landbouw. 
Met het oog op de klimaatveranderingen zal 
financiering van meerdere putten ook in de 
toekomst belangrijk zijn. 

De waterput (bij de school) in Paniyankadawela 
is voltooid. Er is nu nog wel een vervelende 
bijkomstigheid. De waterpomp moet elke 
morgen aangesloten en elke middag 
gedemonteerd worden, vanwege de angst dat de 
waterpomp wordt gestolen. Het verzoek van het 
hoofd van de school is om een bijdrage voor een 
afsluitbare behuizing over de waterpomp. 

De projecten en landbouwbedrijven in afgelegen 
gebieden worden met een scooter (Indiaas 
fabricaat) door stafleden van Safe Foundation 
over gedeeltelijk zeer slechte zandwegen bereikt. 

Champika Gunawardena zal binnenkort met 
haar beide zonen het nieuwe huis kunnen 
betrekken. Door de dood van haar vader in 
november 2016 is de voltooiing vertraagd. 

Heel levendig ging het ook weer toe bij de ‘Fair 
of Safe Kindergarten’ op het terrein van Safe 
Foundation. De kinderen, die de kleuterschool in 
het Theo de Wit Centre bezoeken, verkochten in 
creatief gefabriceerde marktkramen: vruchten, 

groenten, of zoetigheden gemaakt door hun 
ouders. Niet lang na de opening van de markt 
besloten de kinderen dat er iets leukers is als 
levensmiddelen te verkopen: ze speelden op en 
met de speeltoestellen, die door de stichting 
gesponsord zijn. De ontvangsten uit de verkoop 
komen de kleuters ten goede.  

Een grote happening in de aula van een school in 
Anuradhapura was ook dit jaar weer de 
uitreiking van rugzakken met inhoud: schriften, 
potloden, kleurpotloden, puntenslijper en 
tekenblok. Er werden talrijke dansen door 
kinderen, jongeren en moeders opgevoerd. Door 
vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties en overheid werden veel speeches 
gehouden. Er werd steeds de nadruk opgelegd 
dat de Stichting Theo de Wit schenker is en 
hulpvaardige steun verleent.” 

Acties c.q. evenementen 
Het Festival Mondial Apeldoorn wordt gehouden 
op zaterdag 9 september in het Oranjepark in 
Apeldoorn. 
Op 10 november wordt weer een concert 
georganiseerd in 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. 



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 
Sinds 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. 

De door u ingevulde formulieren stuurt u voor 
verdere verwerking naar onze penningmeester 
en u krijgt het exemplaar voor de schenker voor 
uw administratie retour. 
Eventueel kunt u telefonisch of via e-mail 
contact opnemen met de penningmeester 
(gegevens hieronder). 

Uw financiële steun blijft onontbeerlijk, 
waarvoor onze hartelijke dank! 

Het bestuur: 
In de bestuursvergadering van 23 juli a.s. 
verwelkomen we nieuwe bestuursleden: 
Lucy Römer-Thijssen en Mike Krabbenborg. 
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