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Vrienden van Sri Lanka 
 
Wij wensen al onze trouwe vaste donateurs, gulle gevers en vrienden van onze stichting een mooi en 
gezond 2023 toe. 
 
We kijken terug op een bijzonder jaar, een jaar waarin we als stichting weer veel zaken op ons af 
zagen komen. Wij danken u allen voor uw betrokkenheid, uw steun en enthousiasme. 
 
De ernstige politieke, financiële en economische situatie in Sri Lanka in het afgelopen jaar heeft voor 
vrijwel de gehele bevolking veel onrust, (nog) meer armoede en veel ongemakken gebracht. Het 
leidde ook tot vele protesten en het vertrek van de regering. In punt 5 van deze nieuwsbrief gaan we 
hier verder op in. 
 
In deze Nieuwsbrief willen u wij informeren over de volgende onderwerpen  
 
1. Dank aan donateurs en de individuele gevers 
2. Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2022  
3. Status uitbreiding van het Leon Thijssen Education Center  
4. Werkbezoek aan Sri Lanka (zie ook de website onder Home en scroll helemaal naar beneden) 
5. Situatie in Sri Lanka 
6. Tenslotte 

 
1. Hartelijk dank aan donateurs en individuele gevers 
Wij willen heel graag al onze trouwe, vaste en gulle donateurs hartelijk danken voor hun bijdragen. 
Uw regelmatige bijdragen zijn, gezien de slechte situatie, voor tal van families een steun in hun 
moeilijke bestaan.  
Ook willen wij de individuele gevers in 2022 heel erg bedanken voor hun eenmalige bijdragen. Wij 
hebben in de laatste maanden enkele zeer ruimhartige donaties mogen ontvangen. 
 
2. Kort overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2022 

In mei 2022 hebben wij aan meerdere armlastige families een bijdrage overgemaakt, dit was meer 
dan welkom gezien de slechte economische situatie en de sterk gestegen prijzen voor basisvoedsel 
zoals rijst en olie. De inflatie was rond de 30% 
In november is er een bedrag geschonken voor de koop van zaaigoed en pootmateriaal.  Door deze 
actie werden 350 gezinnen geholpen. Hiermede is, in plaats van directe financiële steun, op een 
andere wijze hulp verleend aan gezinnen. 
De familiesteun van de donateurs is van groot belang. Elke maand worden deze families met 
kinderen in hun ergste nood geholpen. Hun schrijnende armoede wordt door deze bijdragen verlicht 
en kunnen de kinderen naar school. 
Als stichting zijn we als bemiddelaar en tussenpersoon opgetreden voor een familie in Nederland die 
voor hun familie in Sri Lanka een woning konden kopen. Deze bemiddeling werd gehonoreerd met 
een mooie financiële donatie. 
In november hebben twee bestuursleden het 25 jarig jubileum van de Stichting Mondial (platform 
voor ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en armoedebestrijding) in Apeldoorn bijgewoond. 
Als stichting waren we jarenlang lid van deze organisatie. 
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Nu onze stichting geen vertegenwoordiging meer heeft in Apeldoorn moesten we jammer genoeg 
ons lidmaatschap beëindigen. 
Van de stichting BAC-fonds Het Goede Doel van de Belastingdienst in Apeldoorn, kregen we 
vanwege het opheffen hiervan een mooie eindbijdrage. 
Voor uitwisseling van kennis en ervaring hebben wij contacten met andere organisaties die actief zijn 
in Sri Lanka. De belangrijkste is de Sri Lanka Tafel (SLT). Een organisatie met ruim 30 leden die 
allemaal bezig zijn met verschillende activiteiten in dit land. 
In oktober namen we deel aan een bijeenkomst van de SLT in Amersfoort in het kantoor van de 
Wilde Ganzen. Tijdens deze bijeenkomst was er een boeiende lezing over de politieke en 
bestuurlijke organisatie van Sri Lanka met al zijn facetten. De Sri Lankaanse ambassadeur was ook 
aanwezig, zij gaf haar visie over het land en ook hoe we als organisaties daar kunnen opereren. In 
een persoonlijk gesprek met de ambassadeur konden we onze stichting en haar doelstellingen 
toelichten. 
 
3.  Uitbreiding van het Leon Thijssen Education Center (LTEC) 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de noodzaak tot het uitbreiden van het 
LTEC met een verdieping. Het jaar 2022 stond in het teken van de fondsenwerving voor het bouwen 
van deze verdieping. De totale bouwkosten waren begroot op € 40.000. Dit bedrag werd ondersteund 
door de Wilde Ganzen en wij dienden als stichting ruim € 27.000 aan fondsen te werven. Naast uw 
giften als donateurs en gulle gevers werd er door middel van fundraising dit forse bedrag bij elkaar 
gekregen, dit is vrijwel in zijn geheel gelukt, maar we zijn er nog niet helemaal. 
 
Het afgelopen jaar zijn de kosten van bouwmaterialen enorm gestegen ten opzichte van de 
ingediende begroting en wij hebben de eerste verdieping zo ver mogelijk geprobeerd af te bouwen 
met de beschikbare gelden. Echter om het gebouw veilig te kunnen gebruiken dienen de ontbrekende 
balustrades, hekken en nog andere afwerkingen aan het interieur uitgevoerd te worden. Wij hebben 
een nieuwe aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen. Deze is inmiddels als verlenging van onze huidige 
overeenkomst goedgekeurd ter waarde van € 14.250,-. Dit is € 8.500,- voor de genoemde afwerking 
van de verdieping en € 5.750,- voor de nodige leermiddelen. 
Mogen wij een nieuwe oproep aan u doen om de stichting te helpen ook dit laatste bedrag bij elkaar 
te krijgen. 
 
Onze lokale partner, de SAFE Foundation, heeft onder leiding van de heer Harsha Jayarathna, ons op 
uitgebreide wijze geïnformeerd over de voortgang van de bouw en regelmatig gedetailleerde 
financiële verslagen toegestuurd. Wij zijn er van overtuigd dat elke euro op zorgvuldige wijze werd 
en ook wordt besteed. 
 
De onderstaande collage geeft goed weer de enorme vooruitgang die binnen een jaar is geboekt, 
ondanks de schaarste en de steeds duurder wordende materialen en ondanks het soms moeilijk 
vasthouden van goede ambachtslieden. Ook daar. 
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Collage van foto’s 

   
 Zo begon het      Ruwbouw 
 

    
Verdieping buitenaanzicht     Afwerking interieur 1  
 

    
Afwerking interieur  2     Afwerking interieur 3 
 

   
Ontbrekende balustrades en detailwerkingen 1  Ontbrekende balustrades en detailafwerkingen 2 
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Ontbrekende balustrades en detail afwerkingen 3  Binnentrap afwerken Buitentrap / vluchtweg afwerken 
 
4. Werkbezoek aan Sri Lanka 
In februari 2022 hebben twee bestuursleden, voor het eerst na twee jaar door de corona-uitbraak, Sri 
Lanka bezocht.  
Direct na aankomst was er een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur, mevrouw Tanja 
Gonggrijp in Colombo. De ambassadeur is erg geïnteresseerd in NGO’s, zoals onze stichting, die in 
Sri Lanka actief zijn. 
 
De eerste ruwbouw van de bovenverdieping van het LTEC kon worden bekeken. 
Bijzonder om te zien hoe de Sri Lankaanse vaklieden met heel beperkte hulpmiddelen aan het 
bouwen waren, knap werk. 
 
Ook werden, samen met de vertegenwoordigers van SAFE in de omgeving van Anuradhapura, alle 
gezinnen bezocht die door de diverse donateurs van onze stichting direct ondersteund worden. 
De familie in Ella is bezocht met de lokale vertegenwoordiger, de heer Dharmapala Lubert. 
Deze families leven veelal in erbarmelijke omstandigheden. Uw hulp is meer dan nodig. Van alle 
bezoeken aan de families werden foto’s gemaakt om deze, terug in Nederland, door te sturen aan de 
donateurs. Het bijna ondenkbare gebeurde, de mobiele telefoon met daarop alle foto’s ging 
onherstelbaar stuk nog voordat er een back-up kon worden gemaakt. 
Bij het eerstvolgende bezoek, gepland in maart dit jaar, zullen voorzorgsmaatregelen worden 
genomen.  
 
Door een extra gift kon een familie verblijd worden die de laatste jaren te maken kreeg met ziekte  
van zowel vader als moeder. De armoede waarin ze altijd al zaten werd nu nog groter doordat de 
vader van het gezin nooit meer zal kunnen werken. Hij en zijn vrouw zullen veel medicijnen nodig 
blijven hebben. 

   
De zorgelijke moeder     Opbergplaats voor huishoudelijke dingen 
 
Verschillende scholen zijn tijdens het bezoek verblijd met lesmateriaal, bekostigd door onze 
stichting.  
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Voorts werden enkele projecten van de women societies bezocht waar we microkrediet 
ondersteuning aan hebben gegeven. Onderstaand een foto van één van deze societies. 

 
 
Het succesverhaal van een naaiatelier, enige jaren geleden begonnen met een microkrediet, zonder 
personeel. Nu is het microkrediet terugbetaald en is het personeel uitgebreid met 14 personen. 

  
 
Tijdens het werkbezoek werd ook de bevriende Stichting Hellabeem in het zuiden bezocht, een 
opleidings- en revalidatiecentrum voor fysiek gehandicapte en kansarme jongeren. De stichting is 
opgezet door Nederlanders. De jongeren worden nu veelal door Sri Lankanen naar een betere 
toekomst begeleid. Zonder Hellabeem zouden deze gehandicapte jongeren met of zonder rolstoel, 
thuis hebben gezeten. 
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5.  Situatie in Sri Lanka 
 
De situatie voor veel Sri Lankanen is nog steeds erg nijpend.  
De Sri Lankaanse economie bevindt zich nog in een recessie. In het kwartaal juli-september 2022 is 
zij met 12% gekrompen. Met name de industriële (-21%) en de agrarische (-9%) sectoren zitten in de 
hoek waar de klappen vallen. 
 
COVID was een  grote boosdoener in deze malaise. Maar de politieke situatie en het slechte 
economisch beleid zijn ook belangrijke oorzaken van de situatie waarin Sri Lanka zich nu bevindt. 
Eén van de problemen is op dit moment het tekort aan dollars, waardoor de import van voedsel, 
brandstof, kunstmest en medicijnen bemoeilijkt wordt. Ook heeft Sri Lanka een torenhoge schuld die 
op korte termijn niet is af te lossen 
De komende jaren zullen hervormingen nodig zijn. Hierbij horen ook aanpassingen van het 
belastingstelsel, het monetair beleid en van de financiële markten. Hoewel dit op langere termijn 
moet leiden tot een gezondere economie, kan dit in het begin juist zorgen voor een verdere 
verslechtering van de situatie op dit moment 
 
6. Tenslotte: 

Ans de Wit, onze ambassadeur van het eerste uur, heeft te kennen gegeven dat zij meer tijd wil gaan 
besteden aan haar grote hobby, het schrijven van kinderboeken. 
Wij wensen Ans hiermee veel succes en heel erg bedankt Ans voor alles wat je voor de stichting 
gedaan hebt in de afgelopen vele jaren. 
 
 
We houden u op de hoogte van de voortgang van de activiteiten en projecten.  
 
 
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 contactpersoon in Anuradhapura: 
Harsha Jayarathna 
De contactpersoon in Bandarawela: 
Dharmapala Lubert 
 


