
Overzicht jaar 2020 Stichting Theo de Wit Lanka Education Fund 
 
 
Corona of Covid 19 heeft het jaar 2020 bepaald in de Stichting.  
Er zijn geen bestuursvergaderingen geweest. Door e-mails en telefoongesprekken hebben de 
bestuursleden contact gehouden.  
Wel heeft de voorzitter 4 bezoeken aan de oud-voorzitter in Markelo gebracht. 
Er zijn vele onlinevergaderingen geweest met diverse goede doelen-stichtingen. 
De “Sri Lanka Tafel” bracht een interview met de Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka. 
Ook is er contact geweest met de branchevereniging Partin en met de Wilde Ganzen. 
 
De effecten van de corona zijn desastreus voor het al arme land Sri Lanka. 
De vele lockdowns, soms maandenlang in bepaalde delen van het land, hebben vele families in 
ons “werkgebied” tot de bedelstaf gebracht. 
Tijdens lockdowns mochten alleen bepaalde winkels worden bezocht. Werken op het land werd 
bijna niet toegestaan. Geen toeristen. Hotels en tempels gesloten. Dus geen inkomsten voor heel 
veel mensen.  
Er was geen geld om eten te kopen, alleen is er een eenmalige toelage van € 15,- per familie 
door de regering gegeven. 
 
De stichting heeft meerdere keren geld gestort voor voedselpakketten, die door Safe Foundation 
werden uitgedeeld aan de meest behoeftigen, bestaande uit de meest noodzakelijke 
levensbehoeften.  
De eerste keer (in mei/juni) heeft de stichting een 100% bijdrage gekregen van de Wilde Ganzen.  
 
Een deel van de opbrengst van het boek van ambassadeur Ans de Wit is ook besteed aan de 
voedselpakketten. 
 
Ons bestuurslid Mike Krabbenborg heeft een ernstige vorm van corona opgelopen in april 2020  
en zal niet meer in het bestuur terugkomen. 
 
In het jaar 2020 is er buiten de coronavoedselpakketten hulp geboden aan : 
 
- 7 Families in en rond Panyankadawela (bij Anuradhaura) en 1 gezin bij Ella. Alle families 

hebben een eigen donateur. 
- Aan de kleuterschool Preschool Samata in Anuradhapura € 200,- voor het beveiligen van 

de school. 
- Diverse verbouwingen aan huizen 
- Toiletjes 
- Een lening verstrekt van € 500,- 
- Schoolartikelen in de vorm van schoolrugtassen met inhoud. 
- Hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen. 
- Hulp voor reparatie tuktuk. 
 
Ook in eigen land heeft de Stichting kunnen helpen door artikelen o.a. van de stichting te 
brengen naar Westervoort voor het Diabetes fonds en naar Apeldoorn voor de Stichting 3e hands. 
 
Vanuit Safe Foundation komen vragen voor nieuwe projecten tot ons. Voor 2021 is het een grote 
opgave om geld bijeen te krijgen voor een verdieping op hun gemeenschapscentrum,  het LTEC, 
Leon Thijssen Education Center. Wilde Ganzen heeft beloofd ons te helpen. We zullen hard aan 
de slag moeten. 
 
De stichting heeft voor het bijhouden van de financiën, hulp gehad van mevrouw H. Rietbergen-
Arts uit Epe. Het accountantskantoor De Jong & Laan Accountants B.V. uit Almelo-Lochem heeft 
belangeloos voor het jaarlijkse financiële overzicht gezorgd.     


