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Vrienden van Sri Lanka 
 
Het is nog januari en het jaar 2022 ligt nog bijna geheel voor ons. Wat zal het ons ons 
brengen. 
 
Naast de diverse steun die wij geven aan kleine projecten en individuele families staan 
wij dit jaar voor de grote uitdaging om de financiering rond te krijgen voor de bouw van 
de eerste verdieping van het multifunctionele centrum.  
 
In deze Nieuwsbrief willen u wij informeren over de volgende onderwerpen 
 
1. Dank aan donateurs 
2. Fondsenwerving voor de uitbreiding van het Leon Thijssen Education Center  
3. Werkbezoek aan Sri Lanka 
4. Privacy wetgeving 
5. Gift voor de opstart eigen atelier 
6. Situatie in Sri Lanka 

 
1. Dank aan donateurs  
Een bijzonder dankwoord gaat uit naar de donateurs die trouw en met regelmaat onze 
stichting financieel ondersteunen. Recent hebben wij enkele grote giften mogen ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. 

 
2. Uitbreiding van het Leon Thijssen Education Center (LTEC) 
In onze Nieuwsbrief van september 2021 hebben wij u geïnformeerd over de uitbreiding het 
LTEC. Dit centrum heeft vanaf de opening in maart 2019 een belangrijke en gewaardeerde 
plaats als gemeenschapshuis in de wijde omgeving van Anuradhapura gekregen. 
 

 In dit multifunctionele gebouw worden 
 lessen aan kinderen en voorlichting aan 
 volwassenen gegeven.  

 Ook worden er bijeenkomsten belegd voor 
 boeren door landbouwdeskundigen waarbij 
 nieuwe teeltmethoden voor gewassen 
 worden besproken. 

 Voorts komen er tal womensocieties samen 
 in het gebouw. Het uitgangspunt van deze 

vrouwen is samen te werken aan een toekomst voor hun gezinnen, vooral hun kinderen.  

Tevens is hier het kantoor gevestigd van de SAFE Foundation (www.safesrilanka.org), onze 
partner. 
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De uitbreiding met een verdieping is dringend nodig omdat de huidige ruimte onvoldoende is 
om aan de toenemende vraag voor lesruimte en besprekingen te voldoen. 
Bij de bouw was al rekening gehouden met de mogelijkheid om er een verdieping op te 
plaatsen.  

Bouw van de 1e verdieping  
In het najaar van 2021 zijn we gestart met de fondsenwerving voor een bedrag van € 40.000, 
de gebudgetteerde kosten voor deze uitbreiding. De Wilde Ganzen hebben hun medewerking 
voor een deel van de financiering toegezegd. 

Door een initiële donatie kon worden begonnen met het bouwen van enkele basisdelen van de 
1e verdieping. Zie de onderstaande foto. 

Er is nog rond de € 30.000 nodig. Wij zijn momenteel in contact met enkele fondsen voor een 
bijdrage. 

Maar uw hulp als donateur en gulle gever blijft onontbeerlijk om de bouw van deze 1e 
verdieping mogelijk te maken. 

 

 

3. Werkbezoek aan Sri Lanka 

In februari a.s. gaan 2 bestuursleden voor de eerste keer na de corona-uitbraak naar Sri Lanka. 
Zij bezoeken de diverse projecten en gaan ook de families opzoeken die door ons gesteund 
worden in Anuradhapura en Ella. 

Na aankomst op Bandaranaika Airport zullen zij eerst de Nederlandse ambassadeur, mevrouw 
Tanja Gonggrijp, in Colombo bezoeken. De ambassadeur heeft in eerdere gesprekken 
aangegeven dat zij is geïnteresseerd in de NGO ’s, zoals onze stichting, die in Sri Lanka 
werken. 
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4. Privacy wetgeving 

De wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft richtlijnen hoe als 
stichting om te gaan met uw gegevens. Wij hebben als stichting uw gegevens conform deze 
wet opgeslagen en toegepast vanaf de invoering hiervan. 
 
Op onze website hebben wij nog even op een rij gezet hoe wij uw gegevens als donateur of 
als belangstellende behandelen. 
 
5. Gift voor de opstart eigen atelier 
 
Nisansala is een jonge moeder van twee kinderen. Haar man heeft haar verlaten en nu woont 
ze dichtbij haar ouders in Mihintale, een prachtig historisch plaatsje. In september 2021 kwam 
haar noodkreet tot ons. Ze wilde een bedrijfje opzetten om voor de toekomst verzekerd te zijn 
van inkomsten voor haar en haar kinderen. 
 
We hebben onze contactman Harsha van SAFE Foundation ingeschakeld en hij heeft met haar 
de mogelijkheden besproken voor een duurzame bedrijfsvoering. Zij kon via een grote 
winkelketen orders krijgen om lingerie te maken van poplin en kant. 
Een groot geluk daarbij is dat ze al in het bezit was van een naaimachine en een goed inzicht 
in het naaien van kleding. 
 
Ze heeft een donatie van € 300,- van de stichting gekregen voor het opstarten van haar 
bedrijfje. Ze is nu hard aan het werk met het poplin en het kant en maakt daar fraai ondergoed 
van. 
Ze heeft al 1 meisje in dienst (goed voor de werkgelegenheid) dat € 2,- verdient per dag 
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6. Situatie in Sri Lanka 
 
De situatie is voor veel Sri Lankanen erg nijpend geworden. Door de Covid-pandemie is het 
toerisme stilgevallen, een sector die gewoonlijk voor ruim 10% bijdraagt aan het BBP. Naar 
schatting meer dan 200.000 mensen hebben hierdoor hun inkomen of hun baan verloren. 
Daarnaast zijn door de hoge inflatie de prijzen flink gestegen, met name de torenhoge 
voedselprijzen zorgen voor schrijnende situaties. De overheid stevent af op een faillissement, 
zij heeft grote moeite om de hoge schulden aan met name China af te betalen. Al met al 
verkeert de Sri Lankaanse economie in een slechte staat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.nl 
www.safesrilanka.org  
Bankrekening: NL39ABNA0420643753 
t.n.v. Stichting Theo de Wit 
 
 

Het bestuur: 
Helma Thijssen-Arts, voorzitter 
Maria Lauret-Wiegerinck, secretaris 
Rick Bisselink, penningmeester 
Joop Boere, algemeen lid  
De ambassadeur: Ans de Wit 
 
De contactpersoon in Anuradhapura: 
Harsha Jayarathna 
De contactpersoon in Bandarawela: 
Dharmapala Lubert 
 


