
Vrienden van Sri Lanka 
De nieuwe bestuursleden Lucy Römer-Thijssen en Mike 
Krabbenborg zijn al langer bekend met de stichting. Lucy 
wil graag het werk van haar partner Rob Roelofsen in het 
bestuur voortzetten. Rob overleed op 24 februari j.l. 
Samen met hem is zij al diverse keren in Sri Lanka 
geweest, heeft de projecten bezocht en steunt al jaren 
een gezinnetje. 
Mike is via Rob en Lucy in contact met de stichting 
gekomen. Na zijn jarenlange ervaringen met het 
voormalige Foster Parents Plan heeft hij zich intussen al 
zo’n 7 jaar  ontfermd over een gezin (alleenstaande 
moeder met 3 kinderen)  in Ella via onze stichting. 
Lucy en Mike hebben gezien hoe de maandelijkse 
financiële bijdrage in “hun” gezinnen heeft geholpen.  
Het door Mike gesteunde gezin heeft in de loop van de 
jaren dusdanige stappen kunnen maken dat verdere steun 
vanaf 1 januari a.s. niet langer nodig is.     
Zowel Lucy als Mike zullen in 2018 een bezoek brengen 
aan de projecten in Sri Lanka om de actuele situatie te 
beoordelen en in kaart te brengen voor de stichting. 
Hiervan zal uiteraard een terugkoppeling volgen in de 
nieuwsbrief. 
Lucy en Mike zullen zich op diverse manieren voor de 
stichting inzetten. 
 
Van Harsha, onze contactman in Sri Lanka van Safe 
Foundation, kregen we onderstaande foto van de nieuwe 
laptops, die de Johanna Donk-Grote Stichting beschikbaar 
heeft gesteld. Hij en de  kinderen zijn heel blij.  
  

 
 

Wij zijn de Johanna Donk-Grote Stichting erg dankbaar. 
Safe Foundation heeft nu de mogelijkheid om met deze 
10 laptops mobiele cursussen te geven aan de jongeren 
in de buitengebieden en we hoorden dat er al enthousiast 
gebruik van wordt gemaakt. 
Voor hun toekomst is dit uitermate belangrijk. 
 
In het nieuwe huis van mevrouw Champika Gunawardena 
is nu de elektriciteit aangelegd en zijn de ramen geplaatst. 
Zij en haar 2 zonen wonen nu prinsheerlijk in hun nieuwe 
onderkomen. Niet te vergelijken met hun vorig krot. 
 

 
 

Safe Foundation en de projecten  
Er sluiten steeds meer vrouwenverenigingen 
(womensocieties) aan bij Safe Foundation (SF). Zij zien 
de verbeteringen in de andere dorpen die al langer hulp 
ontvangen van de mensen van SF. En die hulp is er niet 
alleen door het verstrekken van microkredieten, maar ook 
door het organiseren van allerlei workshops en trainingen 
om gezondheid en hygiëne op een hoger plan te brengen. 
SF wijst de families op de belangrijkheid van toiletten. Het 
helpen met het tot stand komen van sanitair, water enz.  
Ook zijn heel belangrijk de jeugdclubs. SF wil door de 
jeugdclubs het negativisme door de armoede doorbreken, 
de kinderen op een positieve houding wijzen. Aan hen 
kansen bieden d.m.v. een betere scholing, door 
bibliotheekjes met ook Engelstalige boeken. SF zorgt voor 
gevulde schooltassen, zodat ook kinderen uit heel arme 
gezinnen naar school kunnen gaan.   

Aan meisjes wordt speciale aandacht gegeven. Aan hen 
wordt d.m.v. sport en spel en bijeenkomsten gewezen op 
hun ontwikkeling, op het belang van het naar school gaan,  
In een land als Sri Lanka is het van groot belang het 
terugdringen van het moederschap op erg jonge leeftijd.  

Ook is voor deze maand (van 11 tot 15 dec., elke dag van 
8.30 tot 17.00 ) een sport programma georganiseerd voor 
meisjes door Women Win of Netherlands. Een organisatie 
uit Nederland, die in samenwerking met de U.S. 
Ambassade in Pakistan, een programma heeft ontwikkeld 
dat kansen wil bieden aan pubermeisjes om voor zichzelf 
op te komen en dat door o.a. sport. Het programma 
omvatte de thema’s :  “Wees jezelf”, “Wees gezond” , 
“Kom op voor jezelf”  “Wees verstandig met geld.”    

Al enige jaren maakt SF gebruik van vrijwilligers uit alle 
uithoeken van de wereld. Deze, meest jongelui, doen mee 
met allerlei activiteiten, geven Engelse les, muziekles en 
zijn van grote waarde voor de stichting daar. Ze worden 
ondergebracht in een voor ons vreselijk gebouwtje, dat 
eigenlijk afgebroken moet worden. (zie onderstaande foto) 
Het is klein, muf en zonder klamboe is het onmogelijk 
daar te verblijven. Het kantoor van SF  is daar ook in 
gevestigd…..In de komende jaren willen we graag 
meehelpen om een nieuw gebouw te realiseren samen 
met een andere hulporganisatie in Nederland. We houden 
u op de hoogte.  

 

 

Safe Foundation timmert veel aan de weg in Sri Lanka, 
maar probeert ook in het buitenland fondsen te werven. Al 
hun activiteiten kosten geld, soms veel geld. Onze 
stichting probeert al het mogelijke te doen om de meest 
basic behoeften in de arme gebieden rondom 
Anuradhapura met geld te steunen.  We kunnen niet 



zonder onze sponsors, dus zonder uw steun.    We zijn nu 
aan het onderzoeken of we via de sociale media een actie 
op touw kunnen zetten voor geld voor wc-tjes  en een 
drinkwaterput. En om het bouwen te kunnen realiseren op 
korte termijn. Het zou fraai zijn als in het voorjaar enkele 
bestuursleden naar Sri Lanka afreizen, het geld binnen is 
en de bouw zou kunnen beginnen.  

Op 9 september jl. hebben we weer met een kraam 
gestaan op het jaarlijkse Festival van Mondial in het 
Oranjepark in Apeldoorn. Mondial is een platform voor 
organisaties, actief op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Ondanks 
het slechte weer waren er toch heel wat mensen naar het 
park gekomen die de derde wereld een warm hart 
toedragen.  

Het 20 jaar bestaan van Mondial werd ook nog uitbundig 
gevierd tijdens een op 30 september jl. gehouden 
dag/conferentie, samen met Partin, de brancheorganisatie 
van kleine goede doelen.  De drie deelnemers van onze 
stichting hebben aan diverse lezingen deelgenomen en 
hebben veel kennis kunnen vergaren. Een zeer goed en 
verzorgde dag.         
Op 10 november is er weer een concert georganiseerd in 
Artcafé SamSam in Apeldoorn. Een mooie opbrengst viel 
onze stichting ten deel.                                         

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 24 jaar veel is bereikt op het 
gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen en vooral 
het microkrediet programma, blijft er nog veel te 
verbeteren in de arme 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. 

Het bestuur en de ambassadeurs danken u en wensen 
u mede namens onze contactpersonen fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2018. 
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