
BELANGRIJKE MEDEDELING  
Onze vereniging doet er alles aan om de bijdra-
gen van de schenkers optimaal aan te wenden 
voor haar hoofddoel, namelijk het ondersteu-
nen van de meest kansarme mensen in Sri Lan-
ka. 
Het grootste deel van onze werkingskosten (zie 
“cijfers 2015” op de laatste pagina) wordt opge-
slorpt door de druk– en verzendingskosten van 
dit krantje.  
Ook wij ontsnappen niet aan de vooruitgang. 
Daarom heeft onze Raad van Bestuur beslist om 
dit krantje niet langer naar duizenden adressen 
te verzenden. In deze tijd van elektronica me-
nen wij immers dat vrijwel iedereen beschikt 
over een internetverbinding. In onze vernieuw-
de webstek (www.adoptiesrilanka.be) werd een 
rubriek “NIEUWSBRIEF” ingelast. Daar staan 
systematisch alle geactualiseerde artikels  vol-
gens datum die ook in dit krantje afgedrukt zijn.  
Wil je op de hoogte blijven van onze werking 
en activiteiten, deel ons dan je keuze mee : 

Elektronische versie: stuur dan een mailtje 
naar philippe@adoptiesrilanka.be met 
als onderwerp “nieuwsbrief” en we 
houden je regelmatig op de hoogte. 

Papieren versie: stort dan jaarlijks, vóór 1 
september, een minimale bijdrage van 
€ 5,00 op onze rekening nr. BE89 7332 
2911 9585 met vermelding “krantje”. 

        Indien je regelmatig financieel bij-
 draagt voor een of ander project en je 
 wenst de papieren versie te ont- 
 vangen, volstaat een mail naar  
 philippe@adoptiesrilanka.be met ver-
 melding “papieren versie”. 
Wij rekenen op jouw begrip voor deze maatregel 
die de armste mensen in Sri Lanka ten goede zal 

komen. 
Enkele praktische weetjes : 

Linda STABEL   linda@adoptiesrilanka.be 
Missaka Mawatha, 20/4 - MIHINTALE 

Rek.nr. VZW : BE89 7332 2911 9585 

 
vzw Adoptie Sri Lanka  

Ooststatiestraat, 244 -  2550   Kontich           
KBO nr. 0442 222 703 

KRANTJE 2016   -   verschijnt jaarlijks 
 V.U. Linda STABEL, Leopoldstraat 83 -  2570  Duffel 
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100 Huisjes afgewerkt 
dankzij jullie hulp !!! 
Begin januari 2013 had P.G.Gamini , mijn buurman en naaste medewerker, een idee:  een droomhuisjesproject !  
Hij droomde ervan om voor zeer arme gezinnen met schoolgaande kinderen die in een modderhutje woonden, een klein 
stenen tweekamerwoning te bouwen. Ik vond het een prachtig idee, maar verklaarde hem gek toen ik hoorde dat hij 100 
huisjes wou bouwen!!! Hoeveel zou dat wel niet kosten? Hoe kon ik al dat geld verzamelen? Gamini stelde mij gerust. Hij 
zei:  “Wanneer we eenvoudige, degelijke huisjes bouwen en we tonen aan de sponsors wat er met hun geld gebeurt, ko-
men de financiële middelen op rekening van Adoptie Sri Lanka zeker binnen”. 
Er werd een berekening gemaakt. Eén huisje zou  € 2500 kosten. Het zou voorzien worden van degelijke fundamenten,  
2 kamers in grijze cementen blokken, met elk een raam en een deur, een betonnen vloer en een platen dak. Eén van de 
kamers kon gebruikt worden als slaapkamer, de andere als woonkamer. Indien de bewoners later het huisje willen ver-
groten,  kunnen ze er  een woonkamer aanbouwen en kunnen de huidige kamers allebei  als slaapkamer benut worden. 
Op 28 januari werd de eerste steen van het eerste huisje gelegd in  Kirimettiyawa . Daarna volgden de dorpjes: Bogahay-
aya, Mahakanadarawa, Seeppukulama, Kunuragama, Batawalla, Mihintale, Puwarsankulama,  Maradankulama, Eluppu-
kanniya, Wellamorane.  In 2013 kregen 23 gezinnen een nieuwe woning.  
In 2014 kwamen Galkulama, Kattukeliyawa,Ihalagama, Ruwangama, Kurundankulama, Ambathalagama,Kannattiya, Pu-
dukkulama, Siyambalasgaswewa, Mahakirindegamla, Maradankala  aan de beurt.  34 families kregen de sleutel van hun 
nieuw huisje. 
In 2015 bouwden we huisjes in Sangilikulama, Doramadalawa, Kudagama. Eind december was huisje 74 afgewerkt en 
bewoond. 
In 2016 moesten we nog 26 woningen realiseren.  De laatste dorpjes rond Mihintale kwamen aan de beurt: Kudagama, 
Yakadeduthuwewa, Asokapura, Ambathalagama, Puwarsankulama 
De materialen werden steeds bij de plaatselijke winkeliers gekocht, de metsers, de dienders, de schrijnwerker, de vracht-
wagenchauffeurs werden aangeworven uit de armste bevolking. Ook ontbijt en lunch voor de werknemers werd door ons 
verschaft. 
Gamini  onderhandelde steeds de beste prijzen voor de eerste kwaliteitsmaterialen. Door, voor verschillende huizen, ge-
zamenlijke aankopen te doen, werd de prijs dikwijls gunstiger  en het transport goedkoper. Toch werden de prijzen regel-
matig verhoogd. De taks ging van 11% naar 15%. Ook de salarissen werden verhoogd. 
Tijdens het regenseizoen kon er vaak niet gewerkt worden. We kenden periodes van schaarste aan zand en hout, maar 
Gamini wist steeds een oplossing te vinden.  
Na elke werkdag ontvingen de arbeiders,  ’s avonds,  hun loon. Ze hadden een verzekering, kregen alle dagen een stevig 
ontbijt en een middagmaal en tweemaal per dag thee.  Elk jaar kregen ze 3 tot 4 keer een voedselpakket, waarvan ze ge-
durende 2 tot 3 weken konden leven met hun gezin. Af en toe kregen ze ook werkkledij  en een traktatie op verjaardagen, 
op Nieuwjaar en bij de opening van de huisjes. 
Eind juli 2016 was het dan zover: huisje 100 was voltooid en we konden met grote voldoening en tevredenheid dit project 
afsluiten! 
Langs deze weg wil ik alle individuele sponsors, alle scholen, verenigingen, parochies en gemeentebesturen van harte 
bedanken voor hun financiële bijdrage, want zonder jullie hulp was het ons nooit gelukt om meer dan 400 mannen, 
vrouwen en kinderen een betere huisvesting te geven! 

 

 



Bedeling voedselpakketten in Ashokapura 
Op 1 juni trokken we met 11 voedselpakketten naar Ashokapura.  
Het eerste pakket schonken we aan een oude, bedlegerige, gehandicapte 
vrouw die samen met haar dochter en kleindochter een zeer schamel huis 
bewonen. De vader van het veertienjarige meisje is enkele jaren geleden over-
leden. Sindsdien gaat de moeder huis aan huis werk vragen, maar vele dagen 
tevergeefs.  
Het tweede pakket gaven we aan een vrouw die voor 7 andere familieleden 
zorgt, waarvan er drie gehandicapt zijn. Deze mensen hebben ook geen inko-
men. Regelmatig is hier geen eten. Het pakket was meer dan welkom.  
Het derde pakket was voor een gezin met vijf kinderen waarvan de vader ook 
gehandicapt is en op het ogenblik in het ziekenhuis van Anuradhapura ligt. De 
oudste zoon tracht wat geld te verdienen om zijn familieleden te onderhou-
den, maar dat lukt haast niet.  
De zeven volgende pakketten werden aan de families in het overstromingsge-
bied geschonken. De mannen van deze gezinnen zijn naar Colombo, op zoek 
naar werk, nadat hun zoektocht  hier in de streek geen resultaat had opgele-
verd. Ondertussen beredderen de vrouwen, zo goed als het kan, het huishou-
den. Sommige kinderen gaan niet naar school, daar er geen geld is voor een 
boekentas en voor een schooluniform. Deze mensen waren ons zeer dankbaar 
daar er de volgende dagen eten op de plank is. 
Het laatste pakket was voor een gezin in Bogahayaya waarvan de jonge moe-
der kanker heeft en omwille van haar ziekte in een rolstoel is beland. De man 
is half blind en zorgt voor zijn zieke vrouw en zijn drie kinderen.  
Af en toe probeert hij wat vis te verkopen, maar dat brengt onvoldoende op 
om alle medicijnen en huishoudkosten te betalen. 
Indien je wil helpen kan je een bedrag overschrijven op onze rekening num-
mer BE89 7332 2911 9585 met als mededeling: voedselpakket.  Dank bij voor-
baat ! 

Schooluniformen en boekentassen voor straatarme kinderen 
In de streek rond Mihintale zijn er vele straatarme gezinnen waarvan de kinderen noodgedwon-
gen niet naar school kunnen daar ze geen uniform of boekentas kunnen kopen.  
Het uniform voor meisjes bestaat uit een wit kleed (825 roepie) met schoollogo en daarbij een 
das in de kleuren van de school (300 roepie), witte sokken (150 roepie) en witte schoenen 
(1.200 roepie).  De jongens dragen een wit hemd (550 roepie)en een blauwe korte broek (475 
roepie), zwarte sokken (175 roepie) en zwarte schoenen (1.200 roepie). Vanaf het negende leer-
jaar wordt de blauwe broek vervangen door een witte lange broek (575 roepie) en de schoenen 
kosten dan 1.500 roepie. 
Een volledige uniform voor meisjes kost 2475 roepie of 15,50 euro, voor jongens in de lagere 
school is dit 2.400 roepie of 15 euro, in de middelbare school komt dit op 2.800 roepie of 17,5 
euro. Een boekentas voor de lagere school kan men kopen vanaf 925 roepie (5,80 euro) voor de 
middelbare school vanaf 1.550 roepie (9,68 euro). 
Indien je wil helpen kan je een bedrag overschrijven op onze rekening BE89 7332 2911 9585 
met als mededeling “schooluniform”.  Alvast bedankt ! 

Hulp aan bevolking in overstroomde gebieden 
(Ashokapura) 
Na onophoudelijke hevige stortregen zijn vele gebieden in Sri Lanka door over-
stromingen, modderstromen en aardverschuivingen getroffen. Men schat dat 
ongeveer 350 mensen zijn overleden en ongeveer 200000 mensen moesten 
gedwongen hun huizen verlaten. 
In Ashokapura, een dorpje op 5 km van Mihintale waren verschillende bewo-
ners getroffen door watersnood. In de modderhutjes stond het water zo’n 45 
cm hoog. De inwoners konden niet koken daar alles doorweekt was.  
Op 17 mei kochten we 60 lunchpakketjes en reden we met een driewieler naar 
het getroffen gebied.  De slachtoffers van de overstroming kwamen hun pak-
ketjes ophalen en waren uiterst dankbaar voor de geleverde hulp. 

Drinkwaterplaats in Maha Vidyalaya school Mihintale. 
Op 25 januari 2016 sprak de directie ons aan om het probleem van een drinkwaterplaats aan te 
kaarten. In het verleden bouwde Adoptie Sri Lanka er al een watertoren, maar er was nu een 
groot tekort aan waterkraantjes, waaraan niet alleen de 1800 leerlingen konden drinken, maar 
waar ze ook hun handen konden wassen. Na overleg met Gamini, mijn naaste medewerker, 
besloten we om dit probleem op te lossen. 
Op 27 januari werden de werken gestart: graven van greppels voor aan- en afvoerleidingen, 
metselen van muurtjes en een waterbak, bepleistering aanbrengen, tegels zetten en de 4 aftap-
kraantjes op de juiste hoogte bevestigen. Tot slot werd een likje verf aangebracht om alles net-
jes af te werken. 
Op 1 februari werden de leerlingen verrast met de nieuwe drinkwaterplaats. De kraantjes wer-
den dan ook meteen in gebruik genomen na een korte toespraak van de directeur. 

Overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen. 
Door aanhoudende stortregen gedurende dagen in de maand mei stonden grote gebieden in Sri 
Lanka onder water. De overstroomde gebieden situeerden zich vooral in het Kegalle district en 
in de buurt van de Kelaniyarivier. De modderstromen en aardverschuivingen hadden 3 dorpen 
totaal bedolven: Siripura, Pallebage en Elagipitya. Daar waren zo’n 200 families getroffen. De 
hulpverlening kwam vlug op gang. Er werd voedsel en drinkbaar water bedeeld en mensen wer-
den geëvacueerd met bootjes en helikopters. Op verschillende plaatsen konden mensen voe-
dingswaren en kleding deponeren om de slachtoffers te helpen. 
Gelukkig was de streek in en rond Mihintale niet door deze natuurramp geteisterd. Alle adoptie-
kinderen uit deze buurt (dossiernummers van 3000 tot en met 3190) waren veilig. In het dorpje 
Ashokapura stonden verschillende modderhutjes in het water. Voor 6 gezinnen hadden we de 
fundamenten voor een tweekamerhuisje gelegd. De bewoners kunnen gerust zijn; ze zijn voor 
altijd van wateroverlast in hun woning verlost !  
Voel jij je aangesproken om in de toekomst een voedselpakket te schenken aan een getroffen 
gezin, dan kan je storten op onze rekening BE89 7332 2911 9585 met als mededeling: 
“voedselpakket”. Eén pakket kost 50 euro, maar elke bijdrage, hoe klein ook, wordt in dank aan-
vaard ! 



Matrassen voor de mannen- en vrouwenafdeling in de 
psychiatrie  van Mihintale. 
Tijdens één van mijn bezoeken aan de psychiatrische afdeling in het staatshospi-
taal van Mihintale constateerde ik dat alle patiënten op de grond of op de plan-
ken van hun bed moesten slapen. Alle matrassen werden vernietigd, daar ze vol 
beestjes zaten die op geen andere manier te verdelgen waren. Dankzij gulle spon-
sors werden alle bedden in de vrouwen- en mannenafdeling van een nieuwe ma-
tras voorzien. Elke matras kreeg een rexin overtrek met ritssluiting zodat ze be-
schermd zijn tegen vocht en beestjes. Een matras met beschermhoes kostte 38,65 
euro. 

 
Sanitaire voorzieningen 
De voorbije maanden bouwden we enkele toiletten voor adoptiekinderen in op-
dracht van hun adoptieouders. Zeer  veel  gezinnen beschikken niet over een WC. 
Zij zijn aangewezen op een toiletplaats in de jungle. Ook verschillende kleuter-
schooltjes hebben geen  sanitaire voorzieningen. Een WC is van groot belang voor 
de bevordering van de hygiëne en de gezonde leefomstandigheden. Indien je dit 
project wilt steunen kan je een gift doen op 
onze rekening BE89 7332 2911 9585 met als 
mededeling: “toiletten”.  Waarvoor dank ! 

 

ONTMOETINGSNAMIDDAGEN 

ZONDAG 23 oktober a.s.   PANNENKOEKEN  in zaal Pronkenborg, 
Pronkenbergstraat, naast kerk van KONTICH-kazernen 

Van 14 tot 18 u. 

 
 
Wil je graag een gezellige namiddag doorbrengen met vrienden en/of familie, noteer dan 
alvast in je agenda onze volgende ontmoetingsnamiddagen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linda zal telkens aanwezig zijn voor een babbeltje of wat meer praktische info.  

ZONDAG 26 maart 2017 EETDAG in zaal Wilgenhof, Bruul, aan de brug te DUFFEL, ‘s middags of ‘s avonds. Ten voordele van de bouw van een nieuwe kleuterschool. Meer info en inschrijven: zie laatste blz. Menu: soep, koninginnenhapje met frietjes, gebak. 

Mr. Amaradasa Gunawardana, president of Sri Lanka-Belgium Association, 
Mr. Mahen Kariyawasan, founder trustee of Sal Sevana Children’s Home, 
Mrs. Geethanee, chairperson, and Mr. Wattegedara Jayawardane, project  co-
ordinator of Matale Elders Benevolent Society, 
Mrs. Thilaka Perera, chairperson of Lanka Mahila Samithi, 
Dr. Samansiri Nanayakkara, vice-president and Mr. Shelton Rodrigo, administra-
tor of Susith Sarana Foundation, 
The president and Board of Directors of the Lions Clubs of Colombo and Kandy, 
Matale Elders Benevolent Society, Sri Lanka-Belgium Association and Susith 
Sarana Foundation, 
Mr. Sarath Lanka Perera, director of the school for mentally handicapped chil-
dren in Thanamalwila, 
Mr. Gamini, project co-ordinator Mihintale area. 
We also appreciate the moral support of his Excellency Ravintha Aryasinha and 
the hon. P.D. Fernando. 

Kiribath en Pirith na het bouwen van 100 huisjes. 
Het is een traditie in Sri Lanka om, na de beëindiging van een groot project, kiribath 
(melkrijst) te koken, om te danken. Kort daarna wordt een ‘Pirith’ (nachtelijke preek) gehou-
den om voor alle sponsors in België, alle werklieden, leveranciers en alle bewoners van de 
huisjes te bidden voor een lang, gezond en gelukkig leven. 
Op woensdag, 3 augustus kookten we kiribath (melkrijst) aan de Kathusaye dagoba in Mihin-
tale. De metsers en hun dienders waren de koks. Vrouwen zijn bij het bereiden van de melk-
rijst niet toegestaan. Op grote houtvuren werd in twee potten 25 kg rijst, moonette, kikker-
erwten, rozijnen, dadels en suiker gekookt in kokosmelk. Dit laatste werd ter plaatse ge-
maakt. De kokos van 50 kokosnoten werd geschraapt, vermengd met water en daarna uitge-
perst, zodat men de beste kwaliteit van melk bekwam. Tijdens het koken,  werd het fruit 
voor de offergave klaargemaakt. Daarvoor zijn minimum 7 verschillende fruitsoorten nodig: 
appels, sinaasappels, ananas, mango, papaya, rambutan, dadels, kokosnoot, suikerriet ... 
Wanneer de melkrijst bereid was, werd hiervan een portie op de offertafel gezet en werden 
er bloemen en muntstukjes gelegd, wierookstokjes en olielampjes aangestoken door een 
priester, die daarna de gebeden bad. Door alle aanwezigen werd op die manier dankgezegd 
voor het vlot verloop van de bouwwerken en voor alle Belgische sponsors. Na de gebeden 
werd de melkrijst op bananenbladeren geserveerd aan alle aanwezigen en voorbijgangers. 
Op zaterdag 13 augustus werd de Pirith gehouden. Om 21 u. werden de reliekhouder en 19 
monniken in processie afgehaald aan het begin van de straat. 4 muzikanten openden de 
stoet, gevolgd door enkele mannen, die witte doeken op de grond uitspreidden. Gamini, 
met de reliekschrijn op zijn hoofd, schreed over het witte tapijt, gevolgd door de monniken. 
Allen hadden een begeleider met een gele of oranje parasol. Vele gelovigen volgden de pro-
cessie. Beide kanten van de straat waren versierd met boeddhistische vlaggen en olielam-
pen. Bij aankomst in de tuin werden de voeten van de monniken gewassen, waarna ze 
plaatsnamen in de pirithhut, gemaakt van geweven bananenbladeren. De reliekschrijn werd 
op een tafel gezet met olielampjes, wierookstokjes en een aardewerken pot, met daarin de 
bloem van een kokosnootboom. De gelovigen namen plaats op rieten matten onder een 
hut, versierd met vele lichtslingers. De hele nacht klonken er gezangen en gebeden van de 
monniken. 
Op zondag 14 augustus om 6u.30 gingen de monniken naar hun tempel, waar ze door ons 
op een ontbijt werden getrakteerd. Om 10 u. 30 werden ze weer opgehaald in processie 
voor de ‘dhane’ (lunch voor monniken). De lunch bestond uit rijst en curry’s 
(groentenschotels), allerlei zoetigheden en fruit. Nadat de monniken weer vertrokken wa-
ren, kregen alle aanwezigen ook een lunch aangeboden: rijst, groenten, vis, kip en als des-
sert yoghurt of ijs. Om 15 u 30,  wanneer iedereen tevreden naar huis was gekeerd, werd er 
met zeer velen opgeruimd en konden we, moe maar uiterst voldaan, gaan slapen. 



CIJFERS 2015  
bijdragen adopties :       €    10.141  
giften voor projecten :   € 119.052 
subsidies :             €     4.400 
opbrengst activiteiten : €     3.116 
financiële opbrengst :    €        996 

ontvangsten uitgaven 
uitbetalingen voor adopties : €   13.254 
steun aan projecten :       € 118.734 
werkingskosten :                       €      1.294 
kosten activiteiten :       €         477 
financiële kosten :       €         855 
communicatie & verzending:  €     3.159 

T O T A A L   IN :               € 137.704        T O T A A L   UIT :               € 137.773 
De kosten (5.785) bedragen dus amper 4,2 % van het totaal der uitgaven   communicatie & verzending (3.159) meer dan de helft !  

 Raad van Bestuur  
Vanaf 1 januari 2017 zal onze Raad van Bestuur als volgt samengesteld zijn: 
- Linda STABEL : voorzitter (linda@adoptiesrilanka.be), 
- John VAN DIJCK : afgevaardigd bestuurder (john@jvandijck.be), 
- Diane STABEL : secretariaat - adoptiedossiers (diane@adoptiesrilanka.be), 
- Davina STAESSEN : boekhouding  - financieel beheer (asldavina@gmail.com), 
- Philippe HENDRICK : publicaties (philippe@adoptiesrilanka.be), 
- Karel PEETERS : juridisch advies, 
- Patrick VYVEY : bestuurder. 
HARTELIJK DANK ! 
Philippe, gedurende 10 jaar heb jij het beste van jezelf gegeven om de financiële kant van Adoptie Sri Lanka op jou te nemen: de boekhouding, de betalingen naar onze Sri Lankaanse partners, de fiscale attesten, de afsluiting van het boekjaar… Bij de jaarlijkse boekhoudkundige controle door de overheid, waren er steeds lovende woorden voor al jouw werk. Daarbij deed je ook alle administratie voor de financiële adopties: het inboe-ken van de nieuwe kinderen en hun adoptieouders, het verzenden van de dossiers, het versturen van postzegels…                                                                                                                  Nu, na al die jaren, ga je de fakkel doorgeven aan Davina Staessen. Zij zal vol enthousias-me, begin 2017,  van start gaan, wat betreft het financiële gedeelte. Alles i.v.m. de adoptiedossiers en de postzegels zal Diane Stabel van jou overnemen. 
Philippe, wij zijn blij en dankbaar dat je al dit werk steeds plichtbewust en met de groot-ste nauwkeurigheid hebt gedaan! We zijn ook zeer verheugd dat je als bestuurslid in de Raad van Bestuur blijft zetelen en dat wij nog steeds op jouw steun en hulp kunnen blij-ven rekenen! 
Bij deze gaat onze dank eveneens uit naar de bestuurders die ons de voorbije jaren ge-steund hebben, namelijk Annemie Croonen, Paul en Ireen Balduck en Linda De Mol. 
Davina en Diane heten we van harte welkom in ons bestuur! 

FINANCIELE ADOPTIE 
In de bovenstaande tabel valt het op dat de ontvangsten voor onze adoptiedossiers  
(€ 10.141) duidelijk ontoereikend zijn om onze uitgaven € 13.254) te compenseren ! 
Elk jaar opnieuw moeten we vaststellen dat sommige adoptieouders hun engage-
ment niet meer (kunnen) nakomen, hetzij, in uitzonderlijke gevallen, door overlijden, 
verplichte verhuizing enz. maar daarnaast stellen we helaas ook vast dat sommigen, 
al zijn het enkelingen, ook na een herinnering, geen gevolg meer geven aan onze 
rappel. 
Daarom deze oproep: bezin eer je begint ! Als je een adoptieplan wil opstarten, weet 
dan dat wij ons sowieso engageren voor 5 opeenvolgende jaren en dus verwachten 
wij dat ook van jou. 
Om een adoptieplan op te starten kan je de pagina “STEUNEN/een adoptieplan 
starten” van onze webstek “www.adoptiesrilanka.be” invullen en doorsturen. 
Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je dit formulier ingevuld terugstu-
ren naar Diane Stabel, Leopoldstraat, 83 te 2570 Duffel: 

 

ENKELE VERWEZENLIJKINGEN IN 2015/2016   
dankzij jullie donaties : 
 

 Werkingskosten meisjestehuis “Sinha Sal Sevana” in Mategoda en 5 kleuterscholen; 
 Bouw van 100 “droomhuisjes” en 4 sanitaire blokken (zie vorige artikels); 
 Aanleg van ons drinkwatersystemen in Hangarankanda en Kandejanapadaya; 
 Schenking van een Dvd-speler, 25 stoelen en een Tv-tafeltje, 30 matrassen met 

rexin beschermhoezen en ander materiaal voor de psychiatrische afdeling van het 
hospitaal in Mihintale; 

 Aanleg van een drinkwaterplaats in Maha Vidyalaya Mihintale; 
 Installatie van een watertank in Kanisthe lagere school in Mihintale; 
 Sponsoring van een bewustmakingsprogramma tegen tuberculose; 
 Schooluniformen en 1662 boekpakketten, 49 waterfilters, 30 bedjasjes voor zwan-

gere vrouwen, bedden, matrassen, hoofdkussens, lakens, een rollator en een rol-
stoel; 

 Schenking van een nieuwe bril aan 100 slechtziende personen; 
 Voedselpakketten voor verschillende families; 
 Realisatie van multifunctionele klas in Delhousie; 
 Renovatie 20 arbeiderswoningen in Ratwatta Lower Division en 2 kleuterscholen in 

Samadi en Kaleimaya. 
  ONZE PROJECTEN VOOR 2016/2017 
 In 2016/2017 zoeken wij nog milde sponsors voor de onderstaande lo-pende en nieuwe projecten: 
  

 Pleegouders voor onze financiële adopties in Mihintale en Thanamalwila; 
 Steunouders voor ons meisjestehuis “Sinha Sal Sevana” in Mategoda; 
 Onze studiebeursplannen in Thunthalawa en Vana Meekanda; 
 Ons Educatief Centrum in Pamunugama; 
 Ontwikkeling van Thunthalawa Village; 
 Uitrusting en chemicaliën voor de wetenschappelijke laboratoria van colleges in het 

district Polonnarawa; 
 Renovatie van 18 arbeiderswoningen in Ratwatta Dombagoda Division; 
 Bijdrage voor boekpakketten voor arme schoolkinderen; 
 Bijdrage voor babysets voor arme, zwangere vrouwen; 
 Aanleg van een drinkwatersysteem in Pudukaduwa, Ashokapura; 
 Bouw van een kleuterschool in Kudagama … 
 Meer info kan je opvragen via linda@adoptiesrilanka.be 

Ik stort € 52,00 per jaar gedurende 5 jaren / € 260,00 eenmalig  (*) 
op rek.nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri Lanka te 2550 Kontich 
en engageer mij financieel voor een arm kind in Sri Lanka, bij voorkeur: 
- kind uit de buurt van Mihintale (woonplaats van Linda, Noord-Centrale 
prov.) (*) 
- (jong)volwassene uit de instelling voor mentaal gehandicapten in Thana-
malwila (*), in het zuidoosten. Dit is dan in feite een bijdrage voor de globale 
werking van deze instelling. 
(*) Gelieve het overbodige te schrappen. 
NAAM/Voornaam: ……………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 
P.code/Gemeente: ……………………………………………………………………………………. 
Tel. / GSM: …………………… Geb.datum: …../……/………… (voor fiscaal attest!) 
Email-adres: ………………………………………………………………………………………………… 
Voor elke gecumuleerde storting van min. € 40,00 per kalenderjaar ontvang 
je een fiscaal attest. 
Je geboortedatum wordt ons nu met aandrang gevraagd door de FOD     
Financiën voor de toewijzing van het fiscaal attest ! 

INSCHRIJVING EETDAG 26 MAART 2017 
NAAM : ……………………………………………………………………………………..……………….. 
ADRES : …………………………………………………………………………………..………………….. 
P-code - GEMEENTE : ………………………………………………………………………………….. 
Email-adres / GSM nr : …….……………………………………………….. / ………...………… 
Bedrag : € 18 voor jongeren en volwassenen, € 12 voor kinderen tot 12 jaar. 
Ik kom ‘s middags tussen 11 u 30 en 13 u 30 / ‘s avonds tussen 16 u 30 en        
18 u 30 (SCHRAP HET OVERBODIGE !)  en ik stort in totaal € ………..  voor …... 
volwassene(n) en …… kind(eren) op rek. nr.  BE19 7360 2690 2612 op naam  
van Diane Stabel te 2570 Duffel. 
Gelieve dit formulier vóór 26 februari te sturen naar Diane Stabel, Leopold-
straat 83 te 2570 Duffel of per email naar diane@adoptiesrilanka.be.  
Kan je deze dag niet aanwezig zijn en wil je graag het project steunen, vrije bijdrage 
op rek. nr. BE89 7332 2911 9585 van onze vzw met melding “kleuterschool”. 


