
Vrienden van Sri Lanka 
 
In de heftige pandemie waarin we zitten willen wij u 
informeren over het doen en laten van de stichting in 
het afgelopen jaar en hoe we vooruitblikken naar een 
beter 2021.   
Een land als Sri Lanka dat vorig jaar zo enorm 
getroffen werd door de toeristenstop na de aanslagen 
op kerken en hotels op Paaszondag, 21 april 2019.  
Het land dat vanaf januari 2020 weer positief in het 
nieuws kwam. De  toeristen lieten zich weer zien en de 
mensen hadden weer werk in de toeristenbranche.  
Toen de voorzitter begin februari aan haar jaarlijkse 
inspectiereis begon was er nog geen vuiltje aan de 
lucht, maar in haar laatste week, doorgebracht in het 
noordwesten, was de druk al voelbaar. 
Ze was de enige in het hotel. Andere buitenlanders 
waren al eerder vertrokken of hadden afgezegd.    
 
 

 
Pinda’s bekijken in februari 2020 
 
In Sri Lanka is sinds de Corona uitbraak geen enkele 
toerist meer in het land toegelaten en dat al bijna 9 
maanden lang. 
Want hoe moeilijk wij het hier hebben met de 
beperkingen, velen van ons hebben nog steeds een 
baan en dus inkomen.  
Voor ons niet voor te stellen om al die tijd geen salaris 
te krijgen en ook geen bijstand via sociale wetten. De 

overheid in Sri Lanka kent geen bijstand, maar heeft 
ieder gezin eenmalig een bedrag van  + € 15,- 
gegeven in juni. De mensen zijn afhankelijk van giften 
van anderen.  
Daarom heeft het bestuur halverwege het jaar besloten 
om een financiële bijdrage te regelen voor de meest 
zwaar getroffen gezinnen in het gebied Anuradhapura. 
Het totaalbedrag maakten we in één keer over naar 
onze zusterorganisatie Safe Foundation om zoveel 
mogelijk bankkosten uit te sparen want elke 
overschrijving per bank kost 9 tot 12 euro aan 
bankkosten. Erg veel geld. Safe verdeelde het geld 
onder de getroffen gezinnen in de vorm van 
voedselpakketten. Ons verzoek aan de Wilde Ganzen 
om bij te dragen werd gehonoreerd, waarmee we 
dubbel zoveel mensen konden helpen. Ook onze 
ambassadeur Ans de Wit heeft door de opbrengsten 
van haar boek “Klein Kasteel” bijgedragen aan de 
nood van de kwetsbare gezinnen.  
 
De lockdown in Sri Lanka, die uitgeroepen werd door 
de regering is van een heel andere orde dan in 
Nederland. Mensen mogen niet naar buiten, één uur 
per dag uitgezonderd voor het halen van 
boodschappen, geen kip is op straat te zien. Zelfs 
boeren mochten niet naar hun land. 
Soms duren de lockdowns langer in andere regio’s. In 
Colombo duurde de eerste 2,5 maand. Aanvankelijk 
leidde dit tot een voedseltekort. Er zijn nog steeds weinig 
besmettingen en weinig doden. Besmette mensen worden 
naar quarantainecentra gebracht 
 
Op 16 september was er een Zoombijeenkomst van de Sri 
Lanka Tafel, (waarin de meeste organisaties die in SL 
werken, deel van uit maken) en de Nederlandse 
ambassadeur in SL mevrouw Tanja Gonggrijp. Informeel 
en openhartig was haar bijdrage.  

Zij vertelde over de slechte economische toestand, 
Met het IMF en andere partners wordt onderhandeld 
over schuldenverlichting, Er zijn importbeperkingen 
ingevoerd dus sommige producten zijn niet meer 
voorradig. Doelstelling is om meer zelfvoorzienend te 
worden in met name voeding.  
 
In november zagen we de noodkreet in de “Limburger” 
van een Nederlander die in SL woont. 
Hij vertelde over de bijna lege winkels, er komt niets 
meer SL binnen en over de vele zelfmoorden van vaak 
nog jonge vaders… 

Uitdeling	van	de	voedselpakketten 
 
Ons nieuws wordt voornamelijk bepaald door 
gebeurtenissen in Nederland en in Europa. Nieuws uit Sri 
Lanka is bijna niet te vinden. 
Toch is er via internet nog wel wat te ontdekken en dat in 
Engelse kranten vanuit Sri Lanka, met name: 
 
Financial Times : www.ft.lk 
Daily Mirror: www.dailymirror.lk 
Sunday Times: www.sundaytimes.lk 
 
De voorlichting en steun aan 1200 landbouwers, die 
Harsha, onze CEO daar, in samenwerking met andere 
organisaties en de overheid zou geven, heeft door de 
crisis een forse achterstand opgelopen. Hulpverleners en 
boeren konden elkaar tijdens de strenge lockdowns niet 
bereiken, maar ze zijn ook bang en voorzichtig. 
  
Wel werd er in mei een aanbesteding georganiseerd om 
voor die boeren landbouwgrondstoffen in te kopen. Totaal 
te besteden bedrag ongeveer Rs. 500 miljoen.  Aanwezig 
waren bedrijven, donateurs, boeren, SAFE Foundation en 
relevante overheidsfunctionarissen.  De aanbesteding 
werd gehouden in het nieuwe LTC gebouw van Safe.  
De foto is later gemaakt tijdens de installatie van een 
druppel irrigatie. Water ontbreekt vaak en dure putten zijn 
voor boeren zonder hulp niet te betalen. 
 



 
 
Vorige maand kregen we een lijstje met wensen vanuit 
Safe Foundation voor het komende jaar. 
 
Aan ons de keuze welke projecten het dichtst bij onze 
doelstelling liggen. Dat zijn toch de projecten vooral 
waar kinderen bij betrokken zijn. We kiezen voor 
schoolartikelen voor 400 schoolkinderen d.w.z. 
rugzakken met schoolboeken, -schriften, pennen etc. 
Toiletten zijn er op het lijstje ook elk jaar weer bij. We 
hebben inmiddels al honderden toiletjes laten bouwen. 
Ook willen we gehandicapte kinderen helpen met 
hulpmiddelen en medicijnen. 
 
Het is niet meer mogelijk om naar SL te reizen. Een 
enkele keer is een vliegtuig onderweg met Sri 
Lankanen die elders werken maar nu werkloos zijn, en 
weer terug moeten naar hun eigen land. 
Het duurde van maart tot eind september voordat een 
R.K. zuster die hier bij familie op bezoek was, een 
ticket terug kon krijgen. Eenmaal in Colombo geland 
moest ze eerst 2 weken in quarantaine in een hotel, 
(niet van de kamer af!) en daarna nog 2 weken in 
afzondering in een kamer in het klooster. Dagelijks 
wordt gecontroleerd of men zich aan de strenge regels 
houdt.  
Dus NGO’s overal vandaan, kunnen hun werk niet 
meer doen in SL. We zullen moeten wachten en hopen 
dat de vaccins uitkomst zullen bieden en aan deze 
moeilijke tijd een einde komt. 
 
Er zijn geen vergaderingen meer geweest met het 
bestuur samen. Sommige leden bezoeken elkaar nog 

wel. We houden telefonisch en met mailverkeer 
contact met elkaar. Corona heeft ook ons bestuur 
getroffen. Mike Krabbenborg heeft samen met zijn 
zoon, al in de eerste maand corona gekregen en zij 
zijn nu nog steeds niet in staat om te werken. 
  
                   Ten slotte 
Wij zijn al onze donateurs zeer erkentelijk voor hun 
geldelijke bijdrage. De resterende items op het 
wensenlijstje van Safe zouden we ook heel graag nog dit 
jaar willen verwezenlijken. Daarom 
blijft Uw financiële steun onontbeerlijk! 

Wij wensen u fijne feestdagen en voor 2021 een heel 
gelukkig en gezond jaar.  

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 2020 
 
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 

 

 
Nieuwsbrief december 2020 


