
Vrienden van Sri Lanka 
 
Het jaar 2019 loopt ten einde.  
Een moeilijk jaar voor Sri Lanka dat in april werd 
opgeschrikt door verschrikkelijke aanslagen. 
Afschuwelijke beelden van vermoorde mensen in kerken 
en in hotels.   
Hopelijk komt het land er gauw bovenop zodat het 
toerisme weer zal gaan bloeien. 
Tenslotte is dat ook gebeurd in 2009 toen aan de heftige 
burgeroorlog een einde kwam.     
Half Sri Lanka heeft op de een of andere manier met het 
toerisme te maken. En zoals in alle derdewereldlanden: 
geen toerisme: geen werk, dan ook geen geld.. 
2019 is ook een moeilijk jaar voor onze stichting 
geworden. Onze penningmeester, John Hofboer, heeft na 
1,5 jaar het penningmeesterschap vanwege 
gezondheidsredenen, moeten opzeggen. Na het 
overlijden van Arnold Groothuis (dec. 2017) heeft John 
veel in de administratie vernieuwd en gezorgd voor 
nieuwe donateurs. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.  
Het werk voor de stichting gaat onverminderd door, met 
de overige bestuursleden en betrokken mensen. 
Wekelijks is er contact met Safe Foundation.   
 

 
 
Feestelijke opening  
 
Op 22 maart jl. om precies 10.30 u (astroloog) is het 
nieuwe multifunctionele gebouw in Paniyankadawela 
geopend door Helma Thijssen, onze voorzitter.  

Een emotionele gebeurtenis voor haar. Voor het eerst 
zonder haar man in Sri Lanka en dan nog een gebouw 
openen met zijn naam: het Leon Thijssen Center (LTC). 
Het is een prachtig gebouw geworden. Het is licht en ruim. 
   

 
 
Er is sinds de opening bedrijvigheid alom in het nieuwe 
gebouw.   
 
Daar vandaan gaan elke dag de vrijwilligers op pad naar 
de verschillende dorpen in de regio om te helpen en 
nieuwe hulp in kaart te brengen. Nu er slaapruimte is, zijn 
nieuwe vrijwilligers weer welkom overal uit de wereld en 
hopelijk zijn er nu ook Nederlandse jongens en meisjes 
bij.  
Safe Foundation en de Theo de Witstichting zijn alle 
donateurs en vrienden erg dankbaar dat er zo veel 
mensen meegeholpen hebben om dit gebouw te kunnen 
realiseren. Fantastisch ook dat de Wilde Ganzen 
financieel hebben bijgesprongen.   
In de volgende nieuwsbrief zal aandacht besteed worden 
aan alle activiteiten die in het LTC worden gehouden. 
 
In de nieuwsbrief van december 2018 werd u gevraagd 
om mee te doen met bakstenenactie. Daar werd door u 
veel op gereageerd. Jammer genoeg konden, achteraf, de 
bakstenen niet op die manier uitgevoerd worden zoals we 
graag gewild hadden. In de plaats daarvan is er een 
prachtig groot bord gekomen met de namen, ontwikkeld 
door John Hofboer.     
Het bord hangt in de hal, bij de ingang van het gebouw 

 
 
Onze ambassadeur Ans de Wit heeft een bijzonder mooi 
prenten-/voorleesboek geschreven voor kinderen tot 10 
jaar over allerlei belevenissen van een meisje, haar hond 
en andere dieren. Het boek heeft de titel “ Het Kasteel”. 
De schitterende illustraties zijn gemaakt door Marijke 
Zeebregts.  
Een gedeelte van de opbrengst van het boek 
is bestemd voor muziekinstrumentjes en uniformen die de 
kinderen van de Safe Foundation kleuterschool tot hun 
beschikking krijgen.                                                                                       

U kunt dit kinderboek ook bestellen à € 12,50 bij     
info@stichting-theodewit.nl. 

 



Een illustratie uit het boek. 

In Sri Lanka is het regenseizoen al enkele maanden aan 
de gang en doet zijn naam “eer” aan. Grote gebieden zijn 
onder water gelopen en oogsten zijn verloren gegaan.  
Gevolg: de rijst wordt veel duurder.  

Er is weer een aanvraag binnengekomen voor toiletjes. 
Elk gebouwtje kost nu + € 300,- Nog steeds blijven vele 
gezinnen in ons gebied verstoken van sanitaire 
voorzieningen. Ook de aanvragen voor microkredieten 
blijven komen.  

Harsha, de CEO van Safe Foundation is in samenwerking 
met andere organisaties én de overheid bezig een plan uit 
te werken om voorlichting/steun te geven aan 1200 
landbouwers. Voorlichting houdt in: betere kwaliteits-
producten verbouwen, hogere opbrengst tot 40 %. Er 
zullen betaalbare leningen komen.                             
Onze voorzitter zal in het voorjaar de projecten bezoeken 
en zal met Harsha bekijken of wij als Stichting aan het 
landbouwproject deel kunnen nemen in onze regio.  

In het afgelopen jaar zijn veel bijzondere giften gedaan. 
Als bestuur zijn wij onze trouwe donateurs zeer 
erkentelijk. Zonder uw steun zou het niet mogelijk zijn 
zoveel projecten van de grond te krijgen.       
                                 
Graag zouden wij het bestuur uit willen breiden met 
nieuwe enthousiaste leden. Interesse? Wilt u informatie?  
Reageer dan per mail of telefoon. 

Voor het jaar 2020 wensen wij u alle goeds toe in uw 
familie en vriendenkring.  

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@stichting-theodewit.nl 

Ten slotte 
Hoewel er in de afgelopen 25 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. 

Ook kunt u de stichting opnemen in uw testament. 

Kilder, december 2019 
 
Het bestuur: 
Helma Thijssen, voorzitter 
Gijs van Randwijk, secretaris 
Henny Rietbergen, interim penningmeester 
Joke ter Halle, Lucy Römer en Mike Krabbenborg, leden  
 

De ambassadeurs: Ans en Wilma de Wit 
De contactpersoon in Anuradhapura: 
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@stichting-theodewit.nl  

 www.stichting-theodewit.nlwww.safesrilanka.org  

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

Aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn, 
platform voor ontwikkelingssamenwerking 

 

 

GEEFT KANSARMEN 
EEN WAARDIGER BESTAAN 
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