
Belangrijke mededeling

Onze vereniging doet er alles aan om 
de bijdragen van de schenkers opti maal 
aan te wenden voor haar hoofddoel, 
namelijk het ondersteunen van de meest 
kansarme mensen in Sri Lanka.

Het grootste deel van onze werkingskos-
ten (zie cijfers 2016 op de laatste pagina) 
wordt opgeslorpt door de druk- en 
verzendingskosten van dit krantje. 

Ook wij ontsnappen niet aan de voor-
uitgang. Daarom heeft  onze Raad van 
Bestuur beslist om dit krantje niet langer 
naar duizenden adressen te verzenden. 
In deze ti jd van elektronica menen wij 
immers dat vrijwel iedereen beschikt 
over een internetverbinding. In onze ver-
nieuwde webstek (www.adopti esrilanka.
be) werd een rubriek “NIEUWSBRIEF” 
ingelast. Daar staan systemati sch alle 
geactualiseerde arti kels volgens datum 
die ook in dit krantje afgedrukt zijn. 

Wil je op de hoogte blijven van onze 
werking en acti viteiten, deel ons dan je 
keuze mee:

ELEKTRONISCHE VERSIE:

stuur dan een mailtje naar
asldavina@gmail.com met als onder-
werp “nieuwsbrief” en we houden je 
regelmati g op de hoogte.

PAPIEREN VERSIE:

stort dan jaarlijks,
vóór 1 september, een minimale bij-
drage van € 5,00 op onze rekening nr. 
BE89 7332 2911 9585 met vermelding 
“krantje”.

Indien je regelmati g fi nancieel bijdraagt 
voor een of ander project en je wenst de 
papieren versie te ontvangen, volstaat 
een mail naar: asldavina@gmail.com 
met vermelding: “papieren versie”.

Wij rekenen op jouw begrip voor deze 
maatregel die de armste mensen in Sri 

Lanka ten goede zal komen.

Voorwoord

Wanneer jullie deze editi e van ons jaarlijks krantje lezen, zullen jullie 
weer verbaasd zijn over wat er het voorbije jaar is verwezenlijkt, dank-
zij de inzet van vele vrijwilligers, schoolse acti viteiten, gemeentelijke 
subsidies en andere sponsoringen o.a. HidroPLUS van Pidpa en de 
Gasthuiszusters van Antwerpen. Ook een oprechte dankjewel aan alle 
gulle, individuele schenkers en aan al diegenen die hun geboortege-
schenkjes, verjaardags- en jubileumcadeautjes hebben afgestaan om 
allerlei projecten te steunen!

Onze projecten zijn gespreid over geheel Sri Lanka en zijn zeer gevari-
eerd: een meisjestehuis, kleuterscholen, hospitalen, een gehandicap-
tentehuis, drinkwaterprojecten, de renovati e van arbeiderswoningen, 
babysets, voedsel- en schrift pakkett en, schooluniformen, studiebeur-
zen…

Ook ons fi nancieel adopti eprogramma kende in 2016 een groeiend succes: 64 kinderen kregen 
adopti eouders. Dat betekent meer dan 1 kind per week! Toch blijft  de nood groot en daarom 
rekenen we ook nu weer op jullie steun.

Linda Stabel

25 december 2016: opening Pipena Kusum kleuterschool

Toen we begin 2016 in Kudagama een derti ental stenen huisjes bouwden, vroegen een aantal 
dorpelingen of we geen kleuterschool konden bouwen. Zij beschikten over bouwgrond maar niet 
over geld voor de bouw ervan. 

Op 1 september werd de eerste steen gelegd en na exact 3 maanden noeste arbeid, was de kleu-
terschool in Kudagama een feit en klaar om offi  cieel geopend te worden. De astroloog bepaalde 
het gunsti gste ti jdsti p nl. 25 december 2016 om 8u12. Op kerstavond organiseerden de dorpsbe-
woners een gebedsstonde om geluk en voorspoed af te smeken voor alle Belgische sponsors en 
plaatselijke werklieden die hadden bijgedragen om hun grote droom te realiseren. Het schoolter-
rein gaven ze een feestelijk uitzicht.

Toen we op kerstdag om 7u30 aankwamen, stonden enkele kleuters en hun leidster ons al op te 
wachten om ons, onder muzikale begeleiding, langs een mooi versierde weg naar hun nieuwe 
school te begeleiden. Onder luid applaus schoof ik het gordijntje weg zodat de gedenkplaat 
zichtbaar werd. Daarna knipte Gamini het lint voor de deur door en kon iedereen een plaatsje 
zoeken in de grote hal. Daar werd eerst de traditi onele olielamp door ons en enkele andere gasten 
aangestoken, waarna het volkslied werd gezongen. →
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Hierna volgde een goedgevuld programma met toespraken, afgewisseld met kleuters die dansjes 
uitvoerden. Halverwege was er een theepauze voorzien in één van de twee lokaaltjes. Op de rijk 
gevulde tafel werden bananen en andere zoetigheden aangeboden. Als dank voor hun optreden 
gaven we alle kleuters een eindejaarspakketje met schriftjes, potloden, slijper, gom en pastelkleur-
tjes. Buiten kookten onze vrienden ondertussen melkrijst.

Toen de gebedsleider voor het Ganesha-altaar de gebeden luid reciteerde, stond de speelplaats 
vol dorpelingen. Na de gebedsdienst en de zegening kreeg iedereen een lotusblad waarop de 
melkrijst en fruit werden geserveerd. Iedereen smulde naar hartenlust. De kinderen haalden hun 
hartje op in de speeltuin. Aan de glijbaan en de draaimolen stonden ze vol ongeduld te trappelen 
tot het hun beurt was. Ook het klimrek en de schommels hadden succes. ’s Middags ging iedereen 
tevreden naar huis.

Bij de start van het nieuwe schooljaar, op 2 januari 2017, namen de kleuters met hun leidsters, de 
nieuwe school in gebruik.

Boekpakketten voor het nieuwe schooljaar.

Beste zonen en dochters,

Deze boeken werden jullie geschonken door Adoptie Sri Lanka vzw België. Het is een Belgische ngo 
die geld inzamelt om hulp te bieden aan arme mensen in Sri Lanka.

De voornaamste reden dat wij jullie deze boeken geven, is dat we jullie de kans geven om beter te 
studeren. Wanneer jullie later een diploma behalen, zullen jullie een betere job kunnen uitoefenen 

en zo een beter leven kunnen leiden. Dat is goed voor jezelf, maar ook voor je familie en andere 
mensen. Jullie trots zal niet alleen jullie functie zijn, maar ook de manier waarop jullie die uitoe-
fenen. Of jullie dan een job hebben in de overheidssector of in een privéfirma, doe dat altijd op 

een eerlijke en correcte manier. Zo zijn jullie goede mensen en een voorbeeld voor anderen. Jullie 
toekomst alsook de toekomst van ons land zal er dan veelbelovend uitzien.

Misschien hebben jullie vele problemen, maar denk eraan dat jullie tot de meer bevoorrechte 
mensen van de wereld behoren: jullie hebben vrij onderwijs, vrije toegang tot hospitalen en gratis 
medicijnen. De regering doet vele tegemoetkomingen. En dat allemaal om van ons betere mensen 
te maken. Jullie moeten jullie best doen om nu goed te studeren, zodat jullie later kunnen werken 

voor een mooiere wereld . Wij voelen het niet, maar elke kleine grasspriet geeft leven aan de men-
sen vooraleer ze sterft.

Zonen en dochters, jullie hebben een goed hart. Jullie hebben verstand, jullie kunnen denken. 
Hoeveel goede dingen kunnen jullie niet realiseren? Ons dorp, onze provincie, ons land zal mooier 
worden, als iedereen zijn best doet. Wij wensen jullie succesvolle studies en hopen op eerlijke en 

oprechte mensen.

Gamini en Linda (uit de vertaling van de Singalese, begeleidende brief bij de boekpakketten)

Ieder jaar, in december, komen zeer veel arme gezinnen 
hulp vragen voor schoolbenodigdheden voor hun kin-
deren, omdat in januari het nieuwe schooljaar begint. 
Het is vrijwel onmogelijk om de volledige lijst voor alle 
hulpbehoevende families aan te schaffen. Wij beslisten 
daarom om aan de armsten het volledig schriftpakket 
voor al hun kinderen te schenken.

Gamini deed hiervoor al het voorbereidende werk. Met 
een driewieler bezocht hij alle arme families in de hele 
regio van Mihintale. Hij noteerde op een lijst de naam 
van één van de ouders en het leerjaar van ieder kind. 
Aan de ouders werd een briefje gegeven met daarop 
de datum en het uur waarop ze met hun kinderen de 
schriften konden afhalen.

Nadat de lijst volledig was, telde hij hoeveel pakketten voor elk leerjaar diende besteld te worden. 
Hij nam contact op met een schoolleerkracht om de samenstelling van ieder pakket juist te weten. 
Daarna werden de schriften aangekocht en geleverd. Op 2 dagen pakten Gamini, zijn dochter 
Shashini en ik, alles netjes in. Ieder pakje kreeg het logo van Adoptie Sri Lanka opgekleefd. Onder-
tussen werden flyers gedrukt met daarop een tekst (cfr. ander artikel), geschreven door Gamini, 
waarin men kon lezen waarom Adoptie Sri Lanka het zo belangrijk vindt om schriften te bedelen.

Op 27 december, zeer vroeg in de morgen, werden stoelen klaargezet, frisdrank bereid, de was-
plaats voor de glazen geïnstalleerd en de koekjes op een grote schaal gelegd. Om 8u30 stroomden 
de eerste gezinnen toe. Alle stoelen waren op een minimum van tijd bezet. Om 9u startten we 
de bedeling. Alles verliep zeer vlot. Op de lijst, duidde Gamini met een markeerstift aan, wie zijn 
schriften had gekregen, ik gaf de pakketten en de bijhorende tekst. Daarna kreeg iedereen een 
drankje en koekjes en kon men elkaar ontmoeten in de voortuin. Om 14u was alles uitgedeeld en 
kon er opgeruimd worden. Alle ouders en kinderen waren ons enorm dankbaar! 

De eetdag was een groot succes!

 In oktober 2016 groeide het idee om de pan-
nenkoekennamiddag in Duffel te vervangen 
door een eetdag. Deze zou doorgaan op 26 
maart 2017.

Mijn zus, Diane, en ikzelf stelden het menu 
samen en op 15 januari werden de eerste 
uitnodigingen verstuurd. Algauw kwamen de 
eerste inschrijvingen binnen en naarmate de 
datum naderde, kwamen er hoe langer hoe 
meer. 

De laatste weken voor het eetfestijn werden 
extra druk: soep koken, vol-au-vent, frieten 
en taarten bestellen, tafellakens knippen, 
bloemen bestellen, de tafelverdeling maken en 
naamkaartjes schrijven. Er werden ook vrijwil-
ligers gezocht om die dag te komen helpen. Dit 
bleek een zeer moeilijke klus!

De laatste dag werd de zaal klaargezet, de sla 
gekuist en de tomaten gesneden. We waren 
er klaar voor! ’s Anderendaags om 11u15 kwa-
men de eerste gasten binnen. Nadat de buiken 
goed gevuld waren, vertrokken de laatste eters 
rond 19u30. Dan werd alles nog opgeruimd. 

Dankzij de hulp van een superteam liep alles 
op wieltjes. Een GROTE DANKJEWEL hiervoor! 
Ook willen we alle mensen bedanken die 
kwamen eten en zij die ons sponsorden. Met 
hun hulp kunnen we ons vooropgestelde doel 
nl. een rijdende bibliotheek, realiseren. 



In de loop van 1995 besloten twee Vlaamse families iets te doen voor 
het goede doel. Ze wilden arme kinderen gelukkig maken en meer kan-
sen geven. Maar hoe?

In die tijd woedde er in het noorden van Sri Lanka een burgeroorlog. Wie 
waren de grootste slachtoffers? De kinderen! Velen verloren één van 
hun ouders.

En wie daarvan overbleef moest elke dag uit werken gaan. Anderen 
verloren beide ouders in één klap. De kinderen werden ondergebracht in 
legerkampen.

Hier werd het een onvoorstelbare ellende. Een eindeloos verdriet, zon-
der emotionele ondersteuning. Een slechte huisvesting. Een tekort aan 
kleren en voedsel.

Een algemene verwaarlozing.

Hier zagen onze sponsors een kans. Ze wilden zorgen voor een thuis met 
alles wat er bij hoort, vooral met de nodige nestwarmte.

Dit project konden zij verwezenlijken met medewerking van de Lions 
Club van Colombo en dankzij de erkenning door de officiële dienst voor 
kinderwelzijn van de regering van Sri Lanka, de “Department of Proba-
tion and Child Care Services”. Het meisjestehuis werd geopend in de 
zomer van 1996 onder de naam “Sal Sevana”. “Sal” is de naam van een 
exotische bloem en “Sevana” betekent bescherming. Later werd er op 
verzoek van de Ladies van de Lions Club “Sinha Sal Savana” van gemaakt. 
“Sinha” betekent “leeuw”. Naast de twee sponsorgezinnen waren er ook 
een minister en tal van andere genodigden aanwezig.

Het meisjestehuis is een van de mooiste van heel Sri Lanka. Het is gele-
gen in Mattegoda op minder dan één uur rijden ten zuiden van Colombo.

Rond de speeltuin, in een idyllische omgeving met ettelijke palmbomen, 
staan er twee gebouwen. Eén met de slaapzalen en de sanitaire voor-
zieningen, een tweede met een keuken en met ruimten om te eten, te 
studeren en om ontspanning te nemen. De directrice wordt bijgestaan 
door twee andere dames.

Op dit ogenblik verblijven er 24 meisjes tussen de vijf en achttien jaar. 
Het zijn ouderloze kinderen en kinderen voor wie de ouders niet zelf 
kunnen zorgen.

Ze worden aangemeld via de politie en/of de Srilankaanse Kinderbe-
scherming die ook toezicht uitoefent.

Mede dankzij enkele “gouden pleegouders” zorgt Adoptie Sri Lanka vzw 
voor alles. Voor de voeding, de kleding, de gezondheid en de studies van 
de meisjes.

Ook voor de lonen van het personeel en het onderhoud van de gebou-
wen wordt gezorgd.

In 2007 kreeg het tehuis een nieuwe vleugel met een grotere studiezaal. 
Het oud gedeelte werd volledig gerenoveerd.

Als de meisjes Sinha Sal Sevana verlaten (in principe als ze 18 geworden 
zijn) ontvangen zij een afscheidsgeschenk en een mooie som op hun 
spaarboekje.

Ook wordt voor een betrekking gezorgd.

Jammer genoeg zijn er een paar van onze “gouden pleegouders” over-
leden. Wilt u in hun plaats zorgen voor één meisje (in feite een bijdrage 
voor de globale werking van het tehuis), dan kan dit door elke maand 25 
euro te storten op rekening BE89 7332 2911 9585 van Adoptie Sri Lanka 
vzw, Duffel.

U ontvangt dan uiteraard een fiscaal attest.

“Gouden Pleegouders” voor ons meisjestehuis “Sinha Sal Sevena” in Mattegoda

HidroPLUS toelagen

De voorbije drie jaren diende ik bij de gemeente Duffel een waterproject 
in om een geldelijke steun te krijgen van de watermaatschappij Pidpa. 
Ook in 2016 werd mijn projectaanvraag op de gemeenteraad besproken 
en goedgekeurd, waarna de schepen van waterbeheer, milieu en natuur, 
duurzame ontwikkeling en Noord-Zuidbeleid mijn dossier overmaakte 
aan HidroPLUS.

Begin 2017 kregen we bericht dat we op 19 maart 2017 een cheque in 
ontvangst mochten nemen in het Hidrodoecentrum te Herentals. 26 
Organisaties kregen die dag een mooie geldsom om allerlei waterpro-
jecten te realiseren in tal van ontwikkelingslanden. Adoptie Sri Lanka 
vzw mocht uit handen van de Pidpadirecteur € 744 ontvangen, om haar 
waterfilterproject verder te zetten.

Waarvoor onze hartelijke dank!

Bouwen van watertank in Thanamalwila

In het tehuis voor mentaal gehandicapten vroeg Mr. Lanka Perera om 
een watertank te bouwen voor een 70-tal bewoners en het personeel.

De tank voorziet in het dagelijks waterverbruik voor al deze personen, 
maar ook wordt met het water, tweemaal per dag, de slaapzalen gekuist 
en daarbij nog driemaal per dag de hal, waar de aalmoezen worden 
bereid: ontbijt, middag- en 
avondmaal.

Er zijn een 15-tal residenten 
niet zindelijk. Daardoor moeten 
zij verschillende malen, zowel 
overdag als ’s nachts, gewassen 
worden, om kwalijke geurtjes 
te vermijden. Alle andere 
bewoners krijgen ook tweemaal 
per dag een bad. Daarbij komen 
nog bijna dagelijks een dertigtal 
mensen de aalmoezen bereiden 
en bedevaarders die op door-
tocht zijn naar Kataragama.

De watertank is vooral in het 
droog seizoen een noodzaak 
voor de dagelijkse watercon-
sumptie.

Adoptie Sri Lanka stortte € 2100 
voor de bouw ervan. 



Het Sint-Jozefinstituut organiseerde van 21 februari tot 5 maart een 
inleefreis naar Sri Lanka voor acht leerlingen en vier leerkrachten. Bij 
veel mensen staat Sri Lanka enkel gekend als toeristische trekpleister, 
maar wij ontdekten ook de minder fraaie kanten van dit land. Veel 
mensen moeten zich behelpen en rekenen op hulp van anderen om te 
overleven. Gelukkig zijn er mensen zoals Linda Stabel en 'Adoptie Sri 
Lanka' die zorgen voor werkgelegenheid en betere leefomstandigheden 
voor straatarme mensen. 

Tijdens de inleefreis bezochten wij een aantal projecten van ‘Adoptie 
Sri Lanka’ in de regio van Mihintale. Voor gezinnen die in modderhutten 
wonen, worden tweekamerhuisjes gebouwd. Wij bezochten enkele 
gezinnen die in zo’n huisje wonen. In groepjes van drie verbleven we 
een ganse voormiddag bij een gastgezin. De bedoeling was een zicht te 
krijgen op het dagdagelijkse leven. 

We werden onthaald als 'koningen en koninginnen'. Voeten werden 
gekust, huidskleuren werden vergeleken. Ondanks hun armoede haalden 
deze mensen alles uit de kast om ons een tafel vol lekkers te serveren. Er 
werden spelletjes gespeeld, tekeningen gemaakt, matjes geweven, woor-
den vertaald, gewoontes vergeleken en plezier gemaakt. We werden 
geconfronteerd met het feit dat mensen hier niet veel bezitten en toch 
nog liever dingen geven dan krijgen. 

We bezochten ook enkele kleuterscholen die door ‘Adoptie Sri Lanka’ 
gebouwd werden. Deze kleuterscholen bereiden kinderen voor op het 
lager onderwijs. Kleuterscholen worden echter niet georganiseerd door 
de staat, daarom probeert ‘Adoptie Sri Lanka’ deze lacune op te vullen. 
Daarnaast wordt het schoolgebouw ook gebruikt als ontmoetingsruimte 
voor de lokale bevolking.

Verslag inleefreis St.-Jozefinstituut Kontich door Greet Hardy, leerkracht St.-Jozefinstituut

Er worden onder andere lezingen gehouden voor jonge moeders, over 
hygiëne en gezonde voeding. De speeltuigen die bij het schoolgebouw 
horen, kunnen ook na schooltijd rekenen op spelende kinderen.

Linda Stabel nam ons ook mee naar het plaatselijke ziekenhuis en zijn 
psychiatrische afdeling. Het verschil met een Belgisch ziekenhuis was 
immens groot. Op de ziekenzaal was weinig hygiëne, vochtvlekken sier-
den de muren, de sanitaire voorzieningen waren een ramp. In de gang 
stonden zelfs motorfietsen geparkeerd.

Dankzij ‘Adoptie Sri Lanka’ waren de bedden voorzien van een matras en 
een muggennet. Voordien lagen de patiënten op houten planken.

De volgende halte was de psychiatrische afdeling. Deze was afgezonderd 
van de rest van het ziekenhuis door een ijzeren poort.

De situatie in de psychiatrie was nog erger dan in het ziekenhuis. We 
konden ons niet van de indruk ontdoen dat deze mensen aan hun lot 
worden overgelaten. Ze krijgen nooit bezoek. Wij waren het eerste be-
zoek in twee maanden. Deze mensen waren dolgelukkig om ons te zien. 
We werden overspoeld met knuffels en kusjes. We deelden strandballen 
uit en speelden samen met de patiënten. We zagen enkel lachende 
gezichten. Bij het verlaten van deze afdeling had iedereen het moeilijk. 
Hierdoor groeide nogmaals het besef dat we ons graag willen inzetten 
voor ‘Adoptie Sri Lanka’.

Na de paasvakantie presenteerden we onze ervaringen aan alle leerlin-
gen van de school. Zij kunnen hun beste beentje voorzetten tijdens de 
‘Run for Sri Lanka’ op 5 mei. Met de sponsoring van deze sponsorloop 
hopen we een nieuwe kleuterschool te kunnen bouwen in de buurt van 
Mihintale.

Het schoolsysteem in Sri Lanka

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn, brengen de ouders ze meestal naar een 
kleuterschool. Dikwijls is het een gediplomeerde kleuterleidster die de 
kinderen voorbereid op het eerste leerjaar. De school is vaak een hal, 
behorend aan een begrafeniscomité en doet ook vaak dienst als opslag-
ruimte voor stoelen, ijzeren palen, dakplaten… Daarom bouwde Adoptie 
Sri Lanka reeds verschillende kleuterscholen in arme dorpen. 

Na meestal één jaar kleuteronderwijs gaan de leerlingen naar een staats-
school. Hier volgen ze de lessen van maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 
tot 13u30. De dag van de volle maan, zaterdag, zon- en feestdagen is er 
geen school. In augustus van het vijfde leerjaar nemen alle kinderen deel 
aan een staatsexamen. In de maand oktober krijgen ze hun resultaat. De 
geslaagde leerlingen, met het hoogst aantal punten, krijgen dan toegang 
tot de betere, middelbare scholen.

Van het zesde tot en met het elfde leerjaar volgen de leerlingen de les-
sen in het secundair onderwijs. Dan volgt weer een staatsexamen (OL). 
De jongens/meisjes die niet slagen, krijgen in december nog één herkan-
sing. Slagen ze hierin ook niet, dan komen ze vaak op de arbeidsmarkt 
terecht. De geslaagde leerlingen mogen nog twee jaar verder studeren 
en doen in het dertiende leerjaar weer mee aan een staatsexamen (AL). 
Voor de verschillende vakken worden de resultaten in letters meege-
deeld: A-B-C-S. De leerlingen met de beste resultaten kunnen daarna 
naar de universiteit. De overige kunnen naar een hogeschool voor een 
job in het onderwijs, verpleging…

De leerlingen krijgen cursussen van hoge kwaliteit, maar de interne 
schoolorganisatie kan nog fel verbeterd worden. Kinderen van meer 
welstellende ouders volgen vaak nog privélessen in de namiddag, om 
hun slaagkansen bij de staatsexamens te verhogen.

Men moet geen inschrijvingsgeld betalen, maar de ouders moeten wel 
zelf zorgen voor een uniform, boekentas, schriften en voor alle andere 
schoolbenodigdheden. Zij staan ook in voor het poetsen van de klasloka-
len, de toiletten, het opschilderen van schoolmeubilair, het onderhoud 
van de schoolomgeving en voor kleine herstellingswerken. 

Een mobiele bibliotheek

We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen 
om een mobiele bibliotheek op te starten. We 
hebben namelijk gemerkt dat in de arme dorpen, 
de kinderen niet beschikken over leesboeken. Ze 
hebben daar geen school- of dorpsbibliotheek.

Boeken zijn door de ouders ook niet te betalen 
vanwege hun karig inkomen.

We zouden een groot aantal leesboeken, met verschillende onderwer-
pen, aanschaffen en er een heuse bibliotheek van maken.

Elke eerste zondag van de maand zouden we de boeken naar één van 
onze gebouwde kleuterscholen brengen, waar de mensen ze dan gratis 
kunnen ontlenen. We denken zo het leesplezier en de hunker naar ken-
nis te bevorderen.

Renovatie rijwoningen in Dombagoda

Nadat er reeds verschillende arbeiderswo-
ningen in het Ratwatta district werden gere-
noveerd door Sri Lanka in Ons Hart, bleef er 
nog een aantal woningen vervallen staan. De 
bewoners vroegen herhaaldelijk aan Shanthi 
Nikethanaya (ngo waarmee Adoptie Sri Lanka 
samenwerkt) om ook hun huisjes te vernieu-
wen. Ze bieden onderdak aan 18 families, in 
totaal 72 personen.

Deze linehouses zijn meer dan 100 jaar oud en werden door de Engelse 
kolonisten gebouwd. De daken bestaan uit doorgeroeste ijzeren platen 
en zijn dus in zeer slechte staat. De pleisterkalk valt in grote brokken 
van de muren en de voetpaden zijn in een erbarmelijke staat. De huizen 
hebben een gezamenlijke afmeting van 33m bij 9m. Het dak heeft een 
oppervlakte van 1290 vierkante meter. Kostprijs voor de hele renovatie: 
€ 20100.

Nadat we een grote som geld ontvingen van een gulle weldoener, 
konden we ook deze arme theeplukkers en hun familieleden gelukkig 
maken. 



Reactie van familie Van Den Houten

Beste Linda,

We hebben gisteren met onze eigen ogen kunnen aanschouwen wat jullie voor 
deze mensen betekenen.

Chapeau!

Gamini heeft ons gisteren rondgeleid. Wat een vriendelijke en behulpzame man!

We hebben twee scholen en een aantal huizen bezocht. Nadien zijn we ook bij Wihenge 
langsgegaan. In de schooltjes hebben we filmpjes gemaakt, die bezorg ik je zeker nog. 

De kinderen hebben voor ons een kinderliedje gezongen en wij hebben hen "hoofd schouders knie 
en teen" proberen aan te leren. Iemand uit ons vorig hotel had het in Singali vertaald. 

Niet zo makkelijk, maar de kinderen vonden het wel grappig.

We waren allen onder de indruk van de huizen die jullie bouwen. Dit is voor de mensen (zeker in de 
moesson) een ongelofelijke verbetering.

Ons bezoek aan Wihenge zal ons ook voor altijd bij blijven. Hij was blij met de cadeautjes, maar 
eerst wist hij niet wat te doen. Gamini zei dat hij nog nooit een cadeau had gekregen. 

We hopen dat onze kleine steun toch veel kan betekenen voor hem. 

Vriendelijke groeten, 
Bart, Evelien, Stan & Fien

Nieuwe TV-antenne en booster voor psychiatrie in Mihintale

Tijdens één van mijn bezoeken, klaagden de vrouwelijke patiënten van de psychiatrische afdeling 
in het hospitaal van Mihintale dat ze geen televisie meer konden kijken. De makaken hadden hun 
antenne en booster vernield tijdens één van de verwoestende springpartijen op het dak.

Zij vroegen mij of ik aan dat grote ongemak iets kon doen. Toen begin mei een vrijgevige Belg op 
bezoek kwam en mij vroeg waarmee hij deze mensen een plezier kon doen, was het antwoord 
vlug gegeven. Enkele dagen later werd de aankoop bij de plaatselijke winkelier gedaan en werd het 
geschenk ter plaatse gebracht.

Als dank zongen enkele vrouwen een lied. Vanaf toen is er weer wat ontspanning.

Hulp voor een nieuw dak

Tijdens onze aanwezigheid in Kudagama maakten we kennis met een vrouw die lijdt aan elefan-
tiase of olifantsziekte. Deze ziekte wordt overgedragen door muggen en wordt veroorzaakt door 
een parasitaire worm. De arm van deze vrouw is sterk gezwollen, waardoor ze ernstige motorische 
problemen heeft.

Zij is moeder van één zoontje dat nu in het eerste leerjaar zit. Haar man is dagloner en vele dagen 
werkloos. Zij vroeg onze hulp om het dak van haar schamele woning te vernieuwen. Wij brachten 
haar een bezoek en stelden vast dat haar huisje bestond uit gevlochten matten, gemaakt van 
palmbladeren.

We besloten haar een aantal ijzeren dakplaten te schenken, zodat haar man het werk kon uitvoe-
ren. 

Pannenkoekennamiddag

Wil je graag een gezellige namiddag 
doorbrengen met vrienden en/of 

familie?

Noteer dan alvast in je agenda onze 
volgende pannenkoekennamiddag:

ZONDAG 29 OKTOBER 2017  
PANNENKOEKEN

in zaal Pronkenborg, 
Pronkenbergstraat, naast kerk van 
KONTICH-kazerne, van 14u tot 18u

We sincerely thank the 
personalities responsible for 

our projects in Sri Lanka

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. Ranga Nanayakkara, director 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 children 
in Thanamalwila,

Mr. Gamini, project co-ordinator 
Mihintale area.

We also appreciate the moral support of 
the hon. P.D. Fernando.

Praktische weetjes

Linda Stabel

lindastabel@gmail.com

Missaka Mawatha 20/4 - Mihintale

Rek.nr. VZW: BE89 7332 2911 9585



Raad van Bestuur 

Vanaf 1 januari 2017 zal onze Raad van Bestuur 
als volgt samengesteld zijn:

Linda STABEL lindastabel@gmail.com 
voorzitter

John VAN DIJCK john@jvandijck.be 
afgevaardigd bestuurder 

Diane STABEL  dianestabel56@gmail.com 
secretariaat - adoptiedossiers

Davina STAESSEN asldavina@gmail.com 
boekhouding - financieel beheer

Karel PEETERS juridisch advies

De kosten (€ 1.409) bedragen dus amper 1% van het totaal der uitgaven. 
Communicatie & verzending (€ 3.166) meer dan de helft!

Enkele verwezenlijkingen in 2016-2017 dankzij jullie donaties
 ‒ Werkingskosten meisjestehuis Sinha Sal Sevana  in Mattegoda
 ‒ Werkingskosten vijf kleuterscholen
 ‒ Bouw van de laatste 27 van 100 ‘droomhuisjes’ in en rond Mihintale
 ‒ Uitbetaling financiële adoptie aan 289 kinderen
 ‒ Uitbetaling studiebeurzen aan 889 scholieren en studenten
 ‒ Bouw van een kleuterschool met speelplein voor 50 kinderen in Kudagama
 ‒ Schenking van schoolmateriaal, een rolstoel, waterfilters, matrassen en overtrekken, 

voedselpakketten
 ‒ Schenking van schooluniformen, babysets, brillen en kledij
 ‒ Schenking van TV-antenne en booster, zeep, tandenborstels en tandpasta aan de 

psychiatrische afdeling van het hospitaal van Mihintale
 ‒ Aankoop van boeken voor de mobiele biblotheek
 ‒ Voortzetting van onze adoptieplannen

Onze projecten voor 2017-2018
Wij zoeken nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe projecten:

 ‒ Voortzetting van onze studiebeursprogramma’s
 ‒ Werkingskosten van ons meisjestehuis Sinha Sal Sevana
 ‒ Werkingskosten van onze kleuterschool in Rusirugama
 ‒ Werkingskosten van onze kleuterscholen van Galagoda, Pamunugama, Vana Mee-

kanda en Thunthalawa
 ‒ Renovatie van 18 arbeiderswoningen in Ratwatta Dombagoda Division
 ‒ Bouw van een nieuwe kleuterschool nabij Mihintale
 ‒ Schenken van een watertank voor de mentaal gehandicapten school in Thanamalwila
 ‒ Inrichting van een mobiele bibliotheek
 ‒ Schenken van waterfilters aan arme families
 ‒ Schenken van babysets aan arme, zwangere vrouwen
 ‒ Schenken van eindejaarspakketten aan de kleuters in Mihintale, Kunuragama, Yaya 1, 

Doramadalawa en Kudagama
 ‒ Schenken van boekpakketten aan behoeftige leerlingen van een lagere en middel-

bare school en een moslimschool
 ‒ Schenken van voedselpakketten aan straatarme families
 ‒ Bedeling van oude en nieuwe brillen en hoorapparaten
 ‒ Bedeling van baby- en kinderkleding en kleding voor volwassenen

Meer info kan je opvragen via lindastabel@gmail.com

Cijfers 2016
ontvangsten

bijdragen adopties € 14.532,00 
giften voor projecten € 112.796,00 
subsidies € 5.000,00 
opbrengsten activiteiten € 6.877,00

TOTAAL IN: € 139.205,00

FINANCIELE ADOPTIE

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.adop-
tiesrilanka.be” invullen en doorsturen.

Heb je geen toegang tot het internet, dan 
kan je onderstaand formulier, ingevuld 
terugsturen naar:

Diane Stabel, 
Leopoldstraat 83 te 2570 Duffel.

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 2570 Duffel en 
engageer mij financieel voor een arm kind 
in Sri Lanka, bij voorkeur:

◊ kind uit de buurt van Mihintale (woon-
plaats 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.

NAAM/Voornaam: 
………….........................………………………………

Adres: 
………….........................………………………………

Postcode/Gemeente: 
………….........................………………………………

Tel. / GSM: ……………............................………

Email-adres: 

………….........................………………………………

Geb.datum: …..../……../………….... 

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 toewij-
zing van dit fiscaal attest!

uitgaven

uitbetaling adopties € 14.386,00 
steun aan projecten € 122.618,00 
werkingskosten € 147,00 
kosten activiteiten € 570,00 
financiële kosten € 692,00 
communicatie & verzending € 3.166,00

TOTAAL UIT: € 141.579,00


