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Inspectiebezoek bestuursleden februari 2022 
 
 
De voorbereidingen voor de reis naar Sri Lanka, in coronatijd, zijn niet de meest soepele, zo niet ingewikkeld. De 
reis zelf gaat voorspoedig. 
Voor mij, als voorzitter, kijk ik, behalve naar onze projecten, uit naar de vrienden en bekenden, ook nieuwsgierig 
wat ik zal aantreffen na twee jaar afwezigheid vanwege de pandemie. 
Met mij reist mee Joop Boere, die sinds maart 2021 algemeen bestuurslid is. Het is zijn eerste bezoek aan Sri 
Lanka. 
 
09 februari 2022 
We worden opgehaald op het vliegveld in Colombo door de voorzitter van de SAFE Foundation (SAFE) onze 
partnerorganisatie in Sri Lanka, de heer Harsha Jayarathna. 
 
Met hem brengen we  een bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Colombo, waar we een geanimeerd gesprek 
hebben met de ambassadeur, mevrouw Tanja Gonggrijp. Zij is zeer geïnteresseerd welke Nederlandse organisaties 
actief zijn in Sri Lanka. Wij geven een uitleg over onze stichting en SAFE, de activiteiten en de projecten die worden 
uitgevoerd. 
Daarna gaan we op weg naar Anuradhapura, naar ons verblijfadres. 
 
10 februari 2022 
Als eerste bezoeken wij Panyankadawela, de plaats ten noorden van Anuradhapura waar het LTEC gebouw staat. 
Vele bekende gezichten, met mondkapjes, begroeten ons hartelijk. Het is goed hen weer te zien. 
Onze stichting heeft het in 2019 geopende LTEC gebouw gefinancierd. Het doel in 2021-2022 is een verdieping op 
het LTEC gebouw te realiseren. 
 
Door een speciale, initiële gift, met de bedoeling om de start mogelijk te maken van de bouw, besloten we als 
bestuur even geleden om de eerste muren en de buitentrap te gaan bouwen. 
Mede daar de prijzen van de materialen de pan uitrijzen (lopen gelijke tred met de inflatie van het land) is het een 
goede beslissing geweest. Zodra het resterende, nog forse bedrag binnen is van de donateurs en fondsen, gaan 
we met de bouw verder. 
 
 

 
 
In de vergaderzaal liggen vierhonderd schoolpakketten te wachten om uitgedeeld te worden aan kinderen van arme 
gezinnen. Deze, door de ouders zeer gewenste schoolpakketten worden al jarenlang door de stichting gefinancierd. 
Als onderdeel van onze reis zullen wij de komende dagen bij de uitdeling aanwezig zijn. 
 
Naast het werk met en voor onze stichting is SAFE ook actief voor een hulporganisatie uit de USA. Deze 
organisatie ondersteunt projecten die verbetering van het verbouwen van chilipepers en het opzetten van nieuwe 
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plantages als doel heeft. Er worden nieuwe groei-, bestuivings- en verbouwingstechnieken toegepast. Primaire doel 
is om de boeren en hun gezinnen een beter inkomen te geven en dus een vaster bestaan. 
 
In de ochtend vertrekken wij naar het gemeenschapshuis Dutuwewa Colony waar leerkrachten, ruim 50 kinderen en 
ook ouders ons opwachten. Met de warme en hartelijke Sri Lankaanse gastvrijheid worden we ontvangen. 
De uitdeling van de schoolpakketten vindt op traditionele en consciëntieuze wijze plaats. Ieder kind wordt bij zijn 
naam naar voren geroepen, maakt een buiging (!) en wordt de felbegeerde schooltas overhandigd, waar wij ook 
een rol in mogen spelen Elk kind zet zijn “handtekening” voor ontvangst. Na de uitdeling worden wij toegezongen 
door enkele kinderen.   
 

 
 
 
Op de heen- en terugweg  bezoeken wij de chiliplantage projecten. Harsha en wij worden op traditionele wijze 
ontvangen met het ontsteken van een olielamp, in ons geval een stel lontjes in olie gedrenkt die aangestoken 
worden. 
Bij beide projecten krijgen we een uitleg over de nieuwe technieken, over bescherming van de planten en de 
handmatige bestuiving hiervan. Dit is interessant en leerzaam, ook de deskundige wijze waarop Harsha deze 
projecten voor de USA hulporganisatie begeleidt. 
 
11 februari 2022 
Elk jaar tijdens ons bezoek houden de kinderen van de SAFE kleuterschool een groentefair op het terrein van de 
school waar ook het LTEC staat. 
Ouders versieren de kraampjes met een dak van bladeren. De kinderen zitten (met mondkapjes) met hun moeders 
en de eigen gekweekte groenten en vruchten te wachten op de klanten. Wij kopen bij iedere kraam een kleinigheid 
om deze later aan onze gastvrouw in Anuradhapura te overhandigen. 
 
Na de lunch opnieuw een bezoek aan een chilipeperproject. De planten staan er prachtig bij. Ze hebben een 
speciale manier om met heel weinig of zelfs zonder insectenverdelgers te werken.  
 
12 februari 2022 
Op naar Medawachchiya. Hier schuiven we aan bij een groep vrouwen, verenigd in een stichting, de zogenaamde 
SHG groep, die ons vertelt over de ervaringen met het werken in het buitenland, met name in de Arabische wereld. 
De vrouwen hebben de stap gewaagd om de financiële nood in hun familie te verlichten. Hun kinderen verblijven 
dan meestal bij de grootouders. 
Wat ons opvalt is hun vrolijke manier van vertellen. We hebben niemand gehoord die slecht te spreken is over hun 
behandeling daar. 
Sommigen kunnen niet meer terug omdat ze te oud zijn. En dat vinden ze heel jammer. 
Tijdens deze ochtend worden door SAFE filmpjes getoond met essentiële voorlichting om niet onvoorbereid voor 
het eerst naar het buitenland te gaan en te werken. 
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Wij worden door de gastvrouwen verrast door een bijzondere lunch in de open lucht, buiten, met gerechten die we 
niet eerder hebben gezien noch geproefd. 
 
Ook dit is een activiteit waarbij SAFE betrokken is en een ondersteunende rol vervult. 
 
In de middag bezoeken wij met 2 medewerkers van SAFE een familie waar oma de zorg heeft over 2 gehandicapte 
broertjes. De jongens kunnen niet lopen en schuifelen over de grond. 
We geven het meegebrachte speelgoed aan de broertjes. We geven ook een persoonlijke donatie aan de oma die 
dit erg hard nodig heeft. 
 
13 februari 2022 
’s Morgens vroeg worden we al bezocht door een blijde oude kennis, die vanuit Nederland gesponsord wordt en zijn 
deel vandaag ophaalt. Hij spreekt zijn dank uit voor wat de stichting voor hem doet. 
 
Vandaag wordt de hele dag de milkrice viering beleefd op het terrein van het LTEC. 
Het geeft een goed beeld van bereiden van het eten, het schaven van kokosnoten, het maken van milkrice met o.a. 
kokosrasp en rijst. Dit wordt gedaan door het personeel van het LTEC.  
 
Een “sjamaan” staat in opperste concentratie 7 tafels te dekken met op elke tafel hetzelfde aan vruchten, noten, 
bloemen en dergelijke. Het altaartje wordt op een eigen, heel mooie boeddhistische wijze versierd.  

In een grote pot, op een open vuurtje, wordt de milkrice 
klaargemaakt. De rijst wordt later verdeeld aan de omstanders op 
een bananenblad en wat er overblijft aan de buren op bladeren 
meegegeven. 
Het duurt allemaal heel erg lang, maar iedereen vindt het een 
normale zaak. 
 
Tijdens alle bovengenoemde voorbereidingen gaan wij op bezoek 
bij enkele gezinnen die eerder op onze ondersteuningslijst 
stonden. Nu moeten ze het zelf doen en dat is in deze coronatijd 
niet gemakkelijk. 
 
Na terugkomst bij de milkrice viering worden we meegenomen in 
een boeddhistische ceremonie. De “sjamaan” wenst ons, evenals 
andere aanwezigen, met wierook en gebeden, geluk en 
voorspoed. 
 
Ook hier blijkt opnieuw dat het LTEC gebouw en terrein een 
belangrijke en sociale plek heeft in de ruime omgeving van 
Panyankadawela. 
 

 
14 februari 2022 
Vandaag weer naar het LTEC en opnieuw foto’s gemaakt van de voortschrijdende bouw. 
In de goede Sri Lankaanse traditie worden er bij elk nieuw huis of gebouw bomen en struiken geplant. Er was bij 
het LTEC nog voldoende ruimte hier voor. Met begeleiding van het LTEC personeel planten we verschillende 
soorten bomen en struiken. 
 
Vandaag is het ook de dag waarop we de successen kunnen zien van de microkredieten. Als stichting hebben wij 
vanaf 2012 bedragen gestort voor de microkredieten van de women societies. Aan SAFE heeft onze stichting het 
toezicht uitbesteed. 
Bij een women society in de tuin hun vergadering bijgewoond. Men toont met trots aan de hand van hun kasboeken 
de inkomsten en uitgaven. Men vertelt ook over de toekomstplannen van hun dorp. 
 
Een mooi resultaat van een microkrediet is een groentewinkeltje, een lust voor het oog met vele soorten tropische 
groente. We hebben daar een baal rijst gekocht voor onze gastvrouw van ons verblijfadres. 
Een andere familie heeft geld geleend en heeft daarvan 2 winkeltjes kunnen voorzien met artikelen voor een 
bakkerij en de andere met kleine auto onderdelen. 
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Voorts bezoeken wij een naaiatelier dat jaren geleden door een microkrediet is gefinancierd en is uitgegroeid tot 
een volwaardig bedrijf. De eigenaresse heeft een tiental vrouwen aan het werk en haar man tekent en snijdt de 
patronen in een bijgebouwde mooie open ruimte. 
 

         
 
’s Middags gaan we samen met Harsha en een SAFE vertegenwoordigster een aantal families bezoeken die 
ondersteund worden door onze trouwe donateurs uit Nederland. De families krijgen hun bijdragen maandelijks. Wij 
zien met eigen ogen hoe hard dit nodig is. Men leeft onder erbarmelijke omstandigheden. 
Door een familie uit Doetinchem is een extra gift meegegeven om een erg arme familie te helpen. Deze 
onverwachte gift werd met emotie en grote dankbaarheid ontvangen. 
 
Aan het einde van de middag bezoeken we nog 3 groepen women societies. 
Het is een drukte van belang, veel wordt er gelachen. Deze societies hebben van hun dorpen goed leefbare dorpen 
gemaakt, hoewel er door de corona ook veel activiteiten niet door zijn gegaan. Samenwerking door vrouwen is van 
essentieel belang in de dorpen. En georganiseerde vrouwenclubs hebben steun vanuit andere dorpen.  
Wij geven hen, evenals voorgaande jaren, een kleine donatie. 
 
15 februari 2022 
Op de een na laatste dag is er weer een uitdeling van schoolpakketten in Medawachchiya. Het wachten op de 
leerlingen (vanwege vakanties en corona) duurde lang, maar de zaal komt behoorlijk vol te zitten na enige tijd. Ook 
hier wordt op dezelfde traditionele wijze, die we eerder meemaakten, de schooltassen aan de leerlingen 
overhandigd. 
Onbegrijpelijk dat op zo’n bijeenkomst die lang duurt, op de school geen toiletten open zijn. Na jaren van reizen in 
Sri Lanka blijft het verwonderen dat op gebied van sanitair het nog steeds erg slecht gesteld is, ook op scholen. 
 
16 februari 2022 
De laatste dag begint al vroeg in Paniyankadawela bij het LTEC. 
Er staat een prachtige, fleurige open tent voornamelijk om de kinderen en volwassenen uit de zon te houden in de 
komende uren. 
Ameesha, een jong en knap meisje is de ladyspeaker die in keurig Engels ons toespreekt. 
Harsha en anderen houden toespraken en ook hier worden weer schoolpakketten uitgedeeld, maar nu  aan 
kinderen uit Paniyankadawela. Veel ouders zijn met hun kinderen meegekomen. 
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Een prachtige afsluiting, die behoorlijk wat tijd in beslag neemt. We ervaren de dankbaarheid, de gastvrijheid en de 
warmte van de mensen, ontroerende momenten. 
 
Na de afsluiting van de ceremonie nemen we afscheid van alle medewerkers van SAFE. 
Met de belofte om volgend jaar terug te komen verlaten we met weemoed het land. 
 
In de gesprekken en de contacten die we hebben is duidelijk geworden dat de donaties van de individuele gevers 
en die van de fondsen op zorgvuldige, efficiënte en betrouwbare manier worden besteed en op de juiste plek 
terecht komen. 
Wij willen ook in dit verslag nog eens extra, de donateurs en fondsen die de stichting steunen, bedanken die het 
werk in Sri Lanka mogelijk blijven maken. Zonder hen is dit dankbare en bevredigende werk niet mogelijk.. 
 
Een detail: de Sri Lankaanse overheid had een wet uitgevaardigd dat iedereen, buiten of binnen, te allen tijde 
mondkapjes moet dragen gezien de sterk toenemende omvang van de corona besmettingen. Zelfs de 
hardwerkende eenzame boer op het land draagt deze! 
 
 
Helma Arts 
Joop Boere 
 


