
Vrienden van Sri Lanka 

                  !  

  Arnold Groothuis  

Op vrijdag 22 december j. l. bereikte ons het ontstellende bericht dat 
Arnold Groothuis was overleden. Hij was 24 jaar penningmeester van 
de Stichting en had een bijzondere gave om de noden van diverse 
groepen en individuele Sri Lankanen onder de aandacht te brengen 
van fondsen en particulieren die daarop graag financiële medewerking 
verleenden om die noden te helpen lenigen. Hiervoor o.a. werd hij dan 
ook in 2013 terecht geridderd. Ook was hij 24 jaar geleden de grote 
stimulator om een stichting op te richten om de reeds opgestarte hulp 
aan Sri Lanka door de overleden Theo de Wit en vriend Gijs van 
Randwijk voort te zetten. Tijdens de crematieplechtigheid in Enschede, 
maar ook bij de herdenkingsceremonie in Sri Lanka werd opnieuw 
duidelijk hoeveel hij betekend heeft in het leven van velen hier, maar 
ook daar. Helaas werd het hem niet gegund het 25-jarig jubileum te 
kunnen meebeleven. Bedankt Arnold voor alle uren die je belangeloos 
besteedde aan het vele werk voor de Stichting Theo de Wit. Wij zijn 
heel erg gemotiveerd om zijn stichting, samen met Gijs, voort te zetten 
in zijn geest.  

Heel blij zijn we met John Hofboer, onze nieuwe penningmeester. John 
is lang bevriend geweest met Gijs (van Randwijk) en Theo de Wit. Ging 
samen met hen op vakantie. Later leerde hij ook Arnold kennen en 
samen hebben zij meerdere malen Sri Lanka bezocht. Hij voelt zich erg 
betrokken bij de schrijnende armoede in het prachtige land. Al vele 
jaren is hij donateur van de stichting. Met zijn ervaring op financieel 
gebied is hij de perfecte opvolger voor Arnold. 

In het voorjaar hebben enkele bestuursleden en donateurs een bezoek 
gebracht aan Sri Lanka. In Ella en omgeving zijn de paar gezinnen 
bezocht die worden ondersteund. Doordat iemand van het gezelschap  
naar het toilet wilde, werd duidelijk hoever deze mensen naar die 
plaats moeten lopen. Omdat het huis hoog ligt loopt er een “weggetje” 
met vreselijk ongelijke trappen naar beneden, voorbij een ander huis, 
dan over een slootje dat afgedekt is met een paar planken… Geen 
lamp te bekennen voor ’s avonds.  

!  

In het huis zelf is ook geen water en daarvoor moet ook datzelfde 
weggetje genomen worden naar de put. Voor de oma die voor de fami-
lie zorgt is dat toch onmenselijk. 
De stichting is voornemens om op de hoogte van het huis een toilet te 
laten bouwen. Dat is geen gemakkelijke klus. 
Maar er is een aannemer gevonden die deze maand wil beginnen. Bij 
het andere gezin is al vaker gedacht om daar een toilet te laten maken. 
Een waterton op het dak zou zowel het toilet als een eventuele douche 
van water kunnen voorzien. De weduwe met haar kinderen zou er in 
haar huisje enorm op vooruit gaan. 

In Ella is ook nog het eerste huisje van het huizenproject bezocht. De 
jonge weduwe Siryawathie is zeer voortvarend te werk gegaan. Ze 
heeft werk. Haar huis ziet er mooi en schoon uit. De trap van de weg 
boven naar het huis ±  20 treden, is nieuw en dat heeft ze met hulp 
van haar dochter zelf gedaan. Ze heeft vorig jaar voor de laatste keer 
een bijdrage gekregen voor een terras boven de afgrond. Er zat nm. 
maar 2 meter tussen huis en afgrond.  

Na een lange reis is Anuradhapura de volgende bestemming. Vele 
goede ontwikkelingen doen zich daar voor. Harsha van onze partner-
organisatie Safe Foundation doet er alles aan om de families met kin-
deren op het platteland een betere toekomst te bieden.  
Elk jaar zijn er weer nieuwe dorpen waar vrouwen zich willen verenigen 
in een womensociety, met steun van Safe en met kans op microfinan-
cieringen en verdere steun voor hun kinderen. 

Er worden nieuwe bedrijfjes bezocht waar o.a. kleding wordt gemaakt, 
specerijen worden geteeld, ingepakt en aan de man gebracht, winkel-
tjes met eten, winkeltjes met veel verschillende soorten prachtige 
groenten. 
De uienoogst is dit jaar volledig mislukt. Voor veel mensen een ramp! 
Er heerst in dit deel van Sri Lanka erge droogte en omdat er geen 
water is, gaan de planten dood. Ook is het slecht gesteld met de rijst 
en de mais. Het inkomen is flink gedaald en tijdens bezoek aan scho-
len werd verteld dat veel kinderen zonder ontbijt met de lessen begin-
nen. 
Soms kunnen mensen heel inventief zijn. Op de foto is te zien hoe een 
gezin met een waterput het kostbare water bovengronds in dikke slan-
gen 600 meter ver vervoert! 

Oude brillen uit Nederland krijgen een 2e leven in SL. 
Het gaat om de monturen. Ze liggen prachtig in lange rijen op een tafel 
en er komen elke keer veel mensen op af.Een opticien meet bij de 



mensen de glassterkte op en met het montuur en een briefje met de 
sterkte er op vermeld  gaan blije mensen naar een brillenwinkel in de 
stad waar nieuwe glazen voor weinig geld in de monturen worden 
gezet. 

Op 22 februari werd in het Theo de Wit Center in Paniyankadawela 
een ceremonie gehouden voor de 2 bestuursleden die vorig jaar zijn 
overleden, Arnold Groothuis en Rob Roelofsen. Vele vrienden en be-
kenden waren aanwezig. Harsha en zijn helpers zijn dagen in de weer 
geweest om een mooie herdenking te houden. 
Thuis in Markelo konden de overige bestuursleden via Skype kijken en 
luisteren naar de toespraken en de liedjes die werden gezongen. 

Tijdens de bezoeken aan vrouwenverenigingen wordt het bestuur elke 
keer weer getroffen door vreselijke huisvesting van vaak nog erg jonge 
gezinnen.  
Er moet dan iets door de stichting worden gedaan.  
De familie Lakmal, bestaande uit moeder, vader en 2 jonge kinderen 
heeft bijna geen inkomen. De vrouw verhuurt zich als landarbeidster. 
De man heeft reuma en kan bijna niets. Hun huis van klei heeft geen 
deur en de achterwand heeft grote openingen. Donateurs hebben 
inmiddels al financiën beschikbaar gesteld om voor hen een woonruim-
te te bouwen. En een nieuwe donateur heeft aangeboden om dit gezin 
elke maand van een gezinsinkomen te voorzien. Mooi! 

Dit jaar wordt actie gevoerd om het multifunctioneel centrum van de 
grond te krijgen waarover in de vorige nieuwsbrief is geschreven. Met 
hulp van de Wilde Ganzen hoopt het bestuur dat het gebouw er komt 
waarin trainingen worden gegeven aan vrouwen, een bibliotheek zal 
worden gehuisvest om boeken uit te lenen aan de bibliotheekjes in de 
diverse dorpen, waar ook slaapgelegenheid komt voor de vrijwilligers 
uit diverse landen, die educatie w.o. Engelse les en computervaardig-
heden verzorgen aan de schoolgaande jeugd.  
En tevens een nieuw kantoor voor de mensen van Safe Foundation. 
Op 12 augustus a.s. komt de Wilde Ganzen op TV met een uitzending 
over ons centrum. Kijken dus! 
Het bestuur zoekt nog vrijwilligers met mooie ideeën om geld 
bijeen te halen voor dit doel. 

Het bestuur heeft nog zoveel plannen maar alle plannen kosten geld. 
Vaak veel geld. Met uw steun gaat het lukken. Zoals in de tekst over 
Arnold is geschreven zijn we heel erg gemotiveerd om de stichting 
voort te zetten in zijn geest en liefst nog met een schepje er boven op.  

Digitale nieuwsbrief 
Het bestuur stuurt u i.v.m. kostenbesparing de nieuwsbrief het 
liefst digitaal. Indien u hiermee instemt, vragen wij u uw e-mail-
adres aan de stichting door te geven: 
info@stg-theodewit.nl. 
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De ambassadeurs: Ans en Wilma de Wit 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Harsha Jayarathna 
De contactpersoon in Bandarawela: 

Dharmapala Lubert 

Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund 
Postadres: Hoge Eltenseweg 4, 7035 DH  Kilder 

telefoon: 0314-681640 
e-mail: info@stg-theodewit.nl  

 www.stichting-theodewit.nl 

 www. safesrilanka.org 

 Bankrekening: NL39ABNA0420643753 
t.n.v. Stichting Theo de Wit te Kilder  

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 
platform voor ontwikkelingssamenwerking 

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Al-
gemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift 
fiscaal aftrekbaar is zowel voor de inkomstenbelasting als de 
vennootschapsbelasting. 
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