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Delhousie is een klein dorp, idyllisch gelegen te 
midden van de theeplantages ten zuiden van 
Hatton. In april 2012 ontmoette ik er T. Santha 
Chiththa, verantwoordelijke monnik voor een 
kleine dorpstempel en bijhorende kleuterklas. 
De klas stond op instorten: het plafond hing 
los, de muur aan de achterzijde vertoonde 
scheuren en het regenwater sijpelde langs alle 
kanten binnen. De kleuters werden voorlopig 
opgevangen in een privéwoning. De monnik 
vroeg of “Adoptie Sri Lanka” hem kon helpen 
bij het aankopen van de bouwmaterialen. 
De bewoners van het dorp waren bereid om 
vrijwillig te helpen bij de bouw van een nieuw 
lokaal.

Dankzij de opbrengst (€ 2136) van een 
sponsorwandeling georganiseerd door de 
Sint-Jozefschool te Ukkel in april 2013 en de 
giften van enkele gulle schenkers werd vorige 
zomer de eerste steen gelegd.
Op dinsdag 23 juli 2013 werden we, ondanks 
de regen en de koude, opgewacht door 
de dorpelingen. We werden ontvangen in 
het op instorten staande klaslokaal, waar 
we naar enkele toespraken luisterden 
van het dorpshoofd en de monnik, die 
verantwoordelijk is voor de provincie. Na de 
gebeden ging iedereen naar de funderingsput, 
maar eerst werd volgens sri lankaanse traditie 
de olielamp aangestoken. Om 10u 35 (dit 
tijdstip werd door een astroloog bepaald) 
legden Mr. R. Wickramasekera, Mr. K. Silva 
(verantwoordelijken voor de opvolging van de 
werken) en ikzelf de eerste stenen. 
De ceremonie werd afgesloten met het 
schenken van een gift aan de aanwezige 
monniken en nog enkele gebeden. Nadien was 
het smullen van de traditionele lekkernijen 
met o.a. kiribath (melkrijst) en chai (thee 
met venkelzaad, anijszaad, verse gember, 
kruidnagel, kardemom, melk en suiker). 
Het nieuwe lokaal zal een multifunctionele 
functie krijgen waar de hele gemeenschap 
gebruik van kan maken. Na schooltijd zal 
het gebruikt worden voor pre- en postnatale 
raadplegingen. En op zondag zal het lokaal 
dienst doen als zondagsschool.

Tijdens de voorbije paasvakantie (april 2014) 
bracht ik een bezoek aan de bouwwerf om 
een volgende schijf van € 1000 te schenken. Ik 
was aangenaam verrast over de vorderingen 
van de werken. Met de € 3000 geschonken in 
juli 2013 door Adoptie Sri Lanka werd er heel 
wat verwezenlijkt. 
Uit veiligheidsoverwegingen werd de 
achterkant van het lokaal opgetrokken met 
rotsblokken, evenals de funderingen. Voor de 
voorgevel heeft men betonstenen gebruikt. 
Deze werden in zakken naar boven gedragen 
net als de cementzakken, het zand en andere 
benodigdheden.
De regering heeft uiteindelijk ook een duit 
in het zakje gedaan en Rs. 80.000,00 (€ 460) 
geschonken. Met dit geld werd een tweede 
steunmuur (om eventuele aardverschuivingen 
aan de voorkant tegen te gaan) en een trap 
gebouwd ter vervanging van de uitgegraven 
treden in de heuvel.
De omgeving is bergachtig en tijdens de 
moesson kan de regenval zeer hevig en van 
lange duur zijn. Aardverschuivingen komen 
door de huidige klimaatveranderingen 
steeds vaker voor. Vandaar de noodzaak om 
een degelijke fundering en stevige muren te 
voorzien.

Het bouwen gebeurt in Sri Lanka nog op 
vele plaatsen net zoals bij ons 100 jaar 
geleden. De mortel wordt, wegens het warme 
weer, voortdurend in kleine hoeveelheden 
aangemaakt door twee helpers. De beloofde 
hulp van de lokale politie en logistieke hulp 
van het leger hebben ertoe bijgedragen dat er 
veel kon verwezenlijkt worden. Maar vooral de 
vrijwillige medewerking van alle dorpelingen: 
kinderen, vrouwen en mannen, al dan niet, 
werkzaam in de bouwsector verdienen een 
dikke pluim! 

Een welgemeende DANK U aan de ouders en 
leerlingen van de Sint-Jozefschool te Ukkel en 
de steun van alle vrijgevige sponsors!

Annemie Croonen
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Voorwoord
Ook in het voorbije jaar werd er weer 
veel gerealiseerd, dankzij de steun en 
de financiële hulp van heel wat scholen, 
gemeentebesturen, firma's en individuele 
sponsors.
Op 17 maart werd de bouw van een 
nieuwe kleuterschool in Yaya 1 gestart 
en op 22 mei werd het gebouw, onder 
grote belangstelling van de dorpelingen, 
geopend. Ook in Delhousie werd gestart 
met de bouw van een kleuterschool, 
gesponsord door de Sint-Jozefschool 
in Ukkel. In het Sanderus Educational 
Development Centre in Udatenna volgen 
nu 172 studenten extra lessen om hun 
toekomst beter te verzekeren. Het 
'droomhuisjes' project werd verdergezet en 
reeds 43 gezinnen hebben de sleutel van 
hun nieuwe woning ontvangen. Daarmee 
zijn nog lang niet alle modderhutjes 
vervangen, maar ook in de volgende 
jaren zullen we aan dit project verder 
werken. In het Nalanda ziekenhuis werd 
de vloer van de kinderafdeling van tegels 
voorzien, nadat reeds eerder de mannen- 
en vrouwenafdeling werden vernieuwd. Er 
werden in het voorbije jaar weer 35 nieuwe 
adoptiedossiers toegekend.
Ook onze regionale afdeling 'Sri Lanka in 
ons Hart' heeft dit voorbije jaar weer zeer 
veel mooie projecten gerealiseerd. Zo 
renoveerde ze 24 arbeiderswoningen op de 
theeplantage in Ratwatta Upper Division. 
De theeplantagedorpjes Mahatenna en 
Watagoda werden van drinkwater voorzien 
waardoor het leven van zo’n 416 families 
aanzienlijk werd verbeterd. 
In naam van het bestuur van Adoptie Sri 
Lanka wil ik, langs deze weg, iedereen 
bedanken, die heeft bijgedragen tot het 
welslagen vanal onze projecten. 
 

Linda Stabel PANNENKOEKENNAMIDDAGEN
Mensen die graag een gezellige namiddag willen doorbrengen met vrienden en/of familie en 
daarbij willen genieten van lekkere pannenkoeken met een tas koffie of thee noteren alvast 

de volgende data in hun agenda:

Tijdens deze pannenkoekennamiddagen in Kontich en in Duffel zal onze voorzitter Linda Stabel 
zelf aanwezig zijn. Zij zal je daar graag te woord staan en informatie verstrekken over onze vele 

projecten in Sri Lanka.

zondag
19 oktober 2014

in zaal Pronkenborg,
Pronkenbergstraat (naast de kerk), 

KONTICH (-Kazerne)
van 14u tot 18u

zondag
29 maart 2015

in zaal Wilgenhof,
Bruul (bij de brug), 

DUFFEL
van 14u tot 18u30

een hoopVolle toekomst! 

Enkele praktische weetjes
lindastabel@gmail.com

Adres Linda Stabel in Sri Lanka:  
Missaka Mawatha, 20/4 
MIHINTALE

Rekeningnummer van de VZW: 
BE89 7332 2911 9585

BELGIE - BELGIQUE
P.P. - P.B.

2550 KONTICH
BC35812

schiet alles goed op.

De huidige Raad van Bestuur van 
Adoptie Sri Lanka vzw
voorzitter : Linda Stabel
afgevaardigd bestuurder : John Van Dijck
penningmeester : Philippe Hendrick
bestuurders : Paul Balduck, Ireen Geerinckx, 
Karel Peeters, Annemie Croonen en Patrick 
Vyvey.

Hoewel alles manueel gebeurt, ...

Binnenzicht

Rotsblokken uitzoeken om de muur te 
metselen
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Bij de organisatie van onze bloemenstanden op 
de vorige lokale kerstmarkten hadden we reeds 
veel hulp van onze vrienden Lily en Theo, die al 
langere tijd ons “Project Mia en Theo” steunen 
ten gunste van het Nalandaziekenhuis.
Hun zoon Alex studeert dit jaar af aan de 
handelsafdeling van het Sint Ursula-instituut in 
Lier.
Samen met zijn medestudenten moesten ze, 
als eindwerk, een mini-onderneming opstarten 
en runnen en een zo ruim mogelijke winst 
realiseren.
Met de financiële hulp van enkele 
“aandeelhouders” vergaarden ze een 
startkapitaal voor hun onderneming. 
Met deze kleine onderneming hebben ze 
meerdere activiteiten georganiseerd zoals 
bedrijfsbezoeken, een fietstocht en het 
verkopen van geschenkpakketten en zo 
hebben ze een ruime winstmarge gecreëerd.
Dat ze goed hebben “ondernomen” is duidelijk. 
Na het uitkeren van een dividend aan de 
aandeelhouders was er nog een behoorlijke 
winst. Deze winst wilden ze schenken aan een 
goed doel.

Er waren meerdere voorstellen maar Alex had 
van zijn ouders en van ons al veel gehoord 
over het Nalandaziekenhuis in Sri Lanka. Hij 
bracht dit in de groep en heeft dit dan ook 
heel sterk verdedigd. Een mini-onderneming 
die kiest voor een kleinschalig project, waar 
alle gelden rechtstreeks naar de instelling 
gaan, was zeker zijn sterkste troef. Hiermede 
heeft hij zijn collega’s kunnen overtuigen en 
schenken ze via Adoptie Sri Lanka € 800 voor 
het Nalandaziekenhuis.
Zo zie je maar wat deze jongeren hebben 
gepresteerd.
“Dank je wel” voor jullie mooi project. 
De patiënten, verzorgers en artsen van het 
Nalandaziekenhuis zullen hierom weer heel 
gelukkig zijn.

Theo Broeckhoven 

nalandaziekenhuis kan op onze steun rekenen 
In november 2013 brachten Gamini en ik een 
bezoek aan Yaya 1, een dorpje dat hoort bij 
Mahakanadarawa, Mihintale. De kleuterleidster 
vertelde ons, dat ze een onderkomen voor haar 
kleuters had gekregen, in de vergaderzaal van 
het plaatselijk begrafeniscomité. Het dorpje 
had namelijk geen kleuterschool.

De voorziene grond voor de bouw van een 
kleuterschool stond op naam van een politicus. 
Wij oordeelden dat de eigendomspapieren 
op naam van de kleuterschool moesten staan, 
opdat in de toekomst, het gebouw altijd als 
kleuterschool zou gebruikt worden.
Na weken onderhandelen, gingen wij te rade bij 
de monnik van de plaatselijke tempel. Hij schonk 
een mooi stuk tempelgrond. De papieren op 
naam van Pubudu preschool werden in orde 
gebracht en op 17 maart 2014 werd de eerste 
steen gelegd onder ruime belangstelling van de 
plaatselijke bevolking. De metsers, de dienders, 

de smid en de schrijnwerker werkten 7 dagen 
op 7 om de school zo vlug mogelijk klaar 
te hebben. Er werd op het bouwterrein een 
kampeerplaats ingericht zodat er ’s nachts ook 
toezicht kon worden gehouden. Een buurman 
bereidde dagelijks een heerlijke maaltijd voor 
de werknemers en zorgde regelmatig ook voor 
thee.
De dorpsbewoners zagen de school groeien: 
fundamenten werden gelegd, betonnen zuilen 
gegoten, muren gemetst, de vloer en het 
podium gegoten, het dak gelegd, de muren 
bepleisterd en daarna geschilderd, elektriciteit 
en ventilatoren werden voorzien alsook deuren 
en ramen. Ten slotte werd het logo van Adoptie 
Sri Lanka op de muur geschilderd. 

Gelijktijdig met de bouw van de school, werden 
er ook 2 toiletten gebouwd: één voor de 
jongens en één voor de meisjes.

Op 22 mei werd de school ingehuldigd. De 
dorpelingen hadden voor een heel feest 
gezorgd. Wij werden met bloemenkransen 
verwelkomd. Een groep Kandydansers bracht 
ons naar de school waar we eerst de Belgische, 
de sri lankaanse en de boeddhistische vlag 
hesen. Daarna werd de gedenkplaat onthuld 
en het lint aan de deur doorgeknipt. Volgens 
Singhalees gebruik, ontstak men dan de olie- 
lamp en werd er door de monnik gebeden. 
Vervolgens voerden de kleuters van de 
plaatselijke Pubudu school dansjes op, net 
zoals de kleutertjes uit Kunuragama die 
met hun ouders en kleuterleidster kwamen 
meevieren. Zij hebben immers vorig jaar een 
nieuw gebouw gekregen. Tijdens de pauze 
konden we buiten, voor en naast de school, 
van de kiribath (rijstpap) en het fruit eten, dat 
was klaargemaakt door alle arbeiders. Er werd 
gebeden en geofferd voor Ganesha om geluk 
voor de kleuters, de kleuterleidster en de 
ouders af te smeken. 

Tussen de verschillende dansopvoeringen 
werden de gebruikelijke toespraken 
gehouden door de kleuterleidster, Gamini 
en de regioverantwoordelijke van het 
kleuteronderwijs. Ten slotte kregen we thee, 
cake, zoete koekjes, dodol, kiribath en bananen 
aangeboden. Voor alle 33 kleuters en 12 
lagere schoolkinderen werden boekpakketjes, 
balpennen en potloden uitgedeeld. Alle 
mensen gingen zeer tevreden en dankbaar 
naar huis. 

Linda Stabel

Bouw Van een kleuterschool in YaYa 1 

FINANCIËN
Hieronder de cijfers van het BOEKJAAR 2013 zoals goedgekeurd door onze Algemene 
Vergadering van 28 maart 2014 en neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen.

 ONTVANGSTEN UITGAVEN
Financiële adopties 10.872,40 13.402,00
Diverse projecten 125.025,04 156.473,44
Andere activiteiten 3.574,40 538,76
Subsidies 1.490,00
Financiële baten/lasten 1.418,25 1.236,67
Werkingskosten  2.992,34
 
TOTAAL: 142.380,09 174.643,21
 
Graag vestigen we hier terloops de aandacht op onze lage kostenratio t.o.v. het 
totaalbedrag van onze uitgaven, nl. € 4.229,01 voor 174.643,21, hetzij  slechts 2,42 %.

AANTAL ADOPTIES
Voor het ganse jaar 2013 hebben we 35 nieuwe adoptiedossiers ontvangen. 

22 uit Mihintale (in de noordcentrale provincie), 4 dossiers van de Susith Sarana Foundation 
in Pamunugama (in de buurt van de Negombo aan de westkust)en 9 dossiers van de school 
voor mentaal gehandicapten in Thanamalwila (in het zuidoosten). 

In totaal hebben we tot 31/12/2013   2.731 behoeftige kinderen, telkens gedurende vijf jaar, 
financieel geadopteerd.

BEZOEK ONZE WEBSITE :
'www.adoptiesrilanka.be'

Onze elektronische Nieuwsbrief met meer actuele

informatie vind je op 

www.adsrilanka.org

FISCALE INFO
Vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) geldt  een forfaitaire belastingvermindering 
van 45 % op elke gift voor het goede doel van minstens €40 op jaarbasis en per 
begunstigde erkende organisatie..
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Twintig jaar geleden trokken we naar dit mooie 
eiland voor de “klassieke rondrit”, nu vertrekken 
we voor een bezoek aan nog enkele culturele 
plaatsen die we toen niet zagen, maar vooral 
voor het contact met de plaatselijke (zeer arme) 
bevolking.
 
Woensdag, 1 januari 2014.
In de namiddag stijgt ons vliegtuig van Turkish 
Airlines op om ons, via Istanbul en Male, veilig 
op onze bestemming te brengen.
 
Donderdag, 2 januari 2014.
Wanneer we na een goede, maar lange vlucht 
en met 4u 30 tijdsverschil in de benen, in 
Colombo aankomen, staan Linda Stabel met 
haar chauffeur Gamini ons op te wachten 
op het vliegveld. Na nog een rit van 4 uur 
komen we rond 20u aan bij haar prachtige 
huis in    Mihintale  waar we zullen logeren. 
Gedurende 14 dagen zal Linda onze gids en 
Gamini onze chauffeur en tolk zijn.
 
Vrijdag, 3 januari 2014.

We vertrekken rond 9 uur met een”tuk-tuk” 
(driewieler) naar de tempel van Mihintale, waar 
2600 jaar geleden het boeddhisme in Sri Lanka is 
ontstaan. We bezichtigen een van de 68 grotten 
waarin 2400 monniken leefden. We wandelen 
rond de mooie Dagoba met de levensboom en 
bewonderen het  leeuwenbad, de eetzaal van 
de monniken, de grote witte Boeddha, de vijver 
met koi’s en nog een kleinere tempel.
Daarna gaan we te voet terug, voor een 
bezoek aan het plaatselijke hospitaal en de 
psychiatrische afdeling, waar “Adoptie Sri 
Lanka”, via Linda, heel wat verbeteringen 
liet aanbrengen zoals: de aanschaf van 
nieuwe matrassen, muskietennetten en 
ventilatiesystemen.

In de namiddag bezoeken we enkele van de 
38 huisjes, die Linda in 2013 in de omgeving 
van Mihintale  liet bouwen met fondsen van 
de vereniging. De mannen die hieraan werken 
zijn dus niet meer werkloos en het geluk van 
de mensen is onbeschrijflijk wanneer, naast 
hun “modderhutje met palmbladeren dak” hun 
“droomhuisje” komt te staan.
Zaterdag, 4 januari 2014.
Vandaag bezoeken we in het dorpje Kunuragama 
een nieuwe kleuterschool (geopend op 15 juli 
2013) met een mooie speeltuin, waar zelfs op 
zaterdag, de kleintjes komen spelen, onder 
toezicht van enkele moeders.

In het volgende dorpje, Thammanewa, 
bezoeken we een hospitaal waar de vereniging 
zorgde voor waterleiding en 3 infoborden i.v.m. 
gezondheidsvoorschriften.

In Kirimettyawa maken we een mooie 
wandeling langs een meer vol lotusbloemen! 
Na een bezoek aan nog 3 huisjes wandelen we 
in Mihintale rond het zwarte meer, waar nog 
overblijfselen van het zomerverblijf van een 
vroegere koning te zien zijn.

We eindigen onze dag met een huisje 
in  Kumarasirigama  waar de bouwwerken juist 
zijn gestart. Linda belooft ons dat we dit verder 
gaan opvolgen en het huisje zullen openen, 
nog voor we naar België terugkeren. Benieuwd 
of dit gaat lukken!
 
Zondag, 5 januari 2014.
We trekken met het geschenk, een volledige 
“schooluitzet”, dat we vrijdagmorgen kochten, 
naar onze adoptiedochter van 15 jaar in 
Galkulama. In Sri Lanka begint het nieuwe 
schooljaar nl. in januari.

Voor ons is het een zware, emotionele schok: in 
2 kamers van elk ongeveer 3m x 3m leven de 
ouders met 5 kinderen, waarvan de 2 jongste, 
13 en 11 jaar oud, zwaar lichamelijk en mentaal 
gehandicapt zijn en uitsluitend vloeibaar 
voedsel kunnen eten. Ze liggen de ganse dag 
op de vloer, kunnen niet op hun beentjes staan 
en één kan zelfs haar hoofdje niet rechtop 
houden. Vader blijft thuis om voor de 2 kleintjes 
te zorgen, moeder gaat uit werken om eten te 
kunnen kopen. Na dit bezoek voelen we ons 
heel slecht!
Daarna bezoeken we nog een Boeddhabeeld 
en het oude hospitaal met kruidenbad van 853 
jaar vóór Christus.
In de namiddag maken we in een tuk-tuk 
een rondrit langs 4 meren, een wondermooi 
natuurgebied! Spijtig van de gietende regen 
(de restanten van een cycloon die sinds gisteren 
over het oosten van het eiland passeert). We 
hopen dit binnen enkele jaren te kunnen 
overdoen in de zon!
Op de terugweg zien we, ongelooflijk maar 
waar, een vrouw op  olifantenwacht, in een 
boomhut zitten,  ter bescherming van hun 
maïsveld.
 

Maandag, 6 januari 2014.
Rond 9u 30 vertrekken we naar Anuradhapura. 
Op ons programma staat de tempel van 
de  heilige bo-boom. Al 23 eeuwen wordt hij 
onafgebroken aanbeden en wordt nu verzorgd 
door 7 botanici, die proberen hem in leven 
te houden. Zoals het hoort, offeren we in de 
tempel bloemen, kaarsen en wierookstokjes.
Op de middag lunchen we in de “Casserole”, 
een nieuwe zaak bij een warenhuis; heel netjes 
en heel lekker!

Verslag Van onze reis 'sri lanka anders' In de namiddag doen we de toer van een hele 
reeks stoepa’s in de buurt.
Op de terugweg gaan we nog een kijkje nemen 
naar ons huisje in Kumarasirigama en waarlijk: 
de ringbalk is reeds geplaatst! Deze arbeiders 
werken ook op zaterdag en zondag.
Als afsluiter voor vandaag bewonderen we 
het zeer mooie monument ter nagedachtenis 
van de 545 gesneuvelden van de civiele 
bescherming tijdens de 30-jarige burgeroorlog 
met de Tamiltijgers. Een vriendelijke 
politieagent geeft de nodige uitleg.
 
Dinsdag, 7 januari 2014.
Het regent niet… er vallen bakken water uit de 
hemel! Er zit niets anders op dan thuis op het 
terras (overdekt!) naar al dat water te kijken. 
Wanneer het in de namiddag een ietsje rustiger 
wordt, maken we, voorzien van voldoende 
paraplu’s,  een wandeling in de buurt.
 
Woensdag, 8 januari 2014.
Er wordt gedurende 3 dagen mooi weer 
voorspeld, dus gaan we op 3-daagse uitstap.
Op weg naar  Polonnaruwa  komen we voorbij 
het meer van  Kantale, een van de grootste 
meren van het eiland. Een dam op dit meer is in 
’89 doorgebroken, wat vele doden en daklozen 
tot gevolg had.
In Polonnaruwa bezoeken we het museum, de  
Vatadage  en  Hatadage, de  zonnetempel, 
het stenen boek, het paleis van Parakrama Bahu, 
de zittende, staande en liggende 
Boeddhabeelden van  Gal Vihara. Mooi, mooi, 
mooi en indrukwekkend! Langs het enorme 
meer van Polonnaruwa (3de  grootste van Sri 
Lanka) met een standbeeld van Parakrama 
Bahu rijden we naar ons hotel “The Village”. Een 
aanrader!
 
Donderdag, 9 januari 2014.
Na een lange rit rijden we door de poort 
van de VOC (het fort werd in 1676 door de 
Nederlanders voltooid)  Trincomalee  binnen. 
We bezoeken de hindoetempel en offeren een 
vruchtenschaal. De priester bidt voor een lang 
en gelukkig leven voor ons allen, zegent het 
fruit, besprenkelt het met kurkuma, bewierookt 
het en geeft ons de helft terug. Hiermee moeten 
we in tegenwijzerzin rond de tempel wandelen; 
later mogen we het samen opeten. Bij het 
buitengaan worden we geconfronteerd met 
een zeer lange slang; giftig of niet, we zullen 
het nooit weten. Naast de tempel hebben we 
een prachtig zicht op de Indische Oceaan en 
de kloof van Ravana. Om de dag af te sluiten 
bezoeken we nog 7 warmwaterbronnen   in 
Kanniya.
We overnachten in hotel “White Sand Beach”.
 
Vrijdag, 10 januari 2014.
Na het ontbijt gaan we op weg naar Pigeon 
Island om tot de vaststelling te komen dat de 
boten niet uitvaren wegens een te woelige 
oceaan (nog een restant van de cycloon); dan 
maar onmiddellijk naar Habarana voor een 
olifantenrit, maar de olifanten hadden blijkbaar 
een dagje vrij. Onze geluksdag is het vandaag 

blijkbaar niet! We beginnen dan maar aan 
de lange rit naar huis. In Maradankadawela 
kunnen we nog genieten van een lekkere 
portie “hemalee curt”: yoghurt van buffelmelk 
met kokosnoothoning.
 
Zaterdag, 11 januari 2014.
Vandaag bezoeken we het  Wilpattupark, 
hier hadden we echt naar uitgekeken! Alleen 
omwille van de flora loont het de moeite het 
park te bezoeken. Alle wilde dieren krijg je er 
bovenop!      Wij bewonderen veel inheemse 
vogelsoorten, waaronder de nationale 
vogel van Sri Lanka: een haan met prachtig 
gekleurde vederdracht, pauwen, een witte 
arend enz… Verder zien we nog schildpadden, 
een waterschildpad, apen, leguanen, 
herten, buffels, één olifant en verschillende 
krokodillen. Absoluut een aanrader voor elke 
natuurliefhebber!
 
Zondag, 12 januari 2014.
Vandaag worden  huisjes 26 en 27 officieel 
geopend. Na het overhandigen van de sleutel 
en het doorknippen van het lint bieden de 
nieuwe eigenaars ons thee, zelfgebakken 
koekjes en bananen aan. Hun geluk kan niet op! 
Huisje 27 is het huisje in Kumarasirigama: het is 
dus toch gelukt!
In de namiddag maken we een wandeling in de 
buurt.
 
Maandag, 13 januari 2014.
We bezoeken de lagere school “Kanisthe 
Vidiyalaya”, waar de bibliotheek is ingericht door 
Adoptie Sri Lanka vzw en ook de middelbare 
school “Maha Vidiyalaya” waar de directeur ons 
de watertoren toont, ook een installatie van de 
vereniging, om de ganse school van voldoende 
water te voorzien.
 
Dinsdag, 14 januari 2014.
Nog een laatste bezoek aan onze 
adoptiekinderen en een rustige namiddag 
napraten met een kopje thee en koekjes op 
Linda’s terras.
 
Woensdag, 15 januari 2014.
Valiezen pakken, nog eens lekker gaan eten 
met ons vier in de “Casserole” en dan naar de 
luchthaven voor een kort, moeilijk afscheid en 
de terugreis.
 
Nogmaals hartelijk dank aan Linda en Gamini 
voor de fijne  dagen.
 

Robert en Nora Forget – Verschueren.

Op 1 januari werd een speeltuin gebouwd 
op het schoolterrein in Kunuragama. De 
kinderen beschikken nu over een draaimolen, 
een klimrek, 2 schommels, een glijbaan en 
een wipplank. Ook tijdens schoolvrije dagen 
wordt de speeltuin druk bezocht door de 
buurtkinderen. Onder het waakzame oog van 
enkele moeders wordt er dan naar hartenlust 
gespeeld.

een speeltuin Voor kunuragama kleuterschool 
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Linda is voorzitter van vzw Adoptie Sri Lanka, 
verblijft sedert meer dan 3 jaar in Sri Lanka, 
selecteert de aanvragen tot bekomen van 
een woning op basis van attesten, houdt 
de administratie bij, regelt de facturen 
en de voorschotten, betaalt daglonen 
uit, overhandigt de pakjes en foto's van 
sponsorbezoeken en neemt foto's voor de 
sponsors, deelt meegebrachte kledij uit en 
verzorgt tweemaal per dag een buurvrouw. 
Zij verleent steun aan noodlijdenden, o.m. aan 
weduwen wiens man is gestorven van een 
slangenbeet of is vertrappeld door een olifant, 
aan een 32 jarige vrouw, die op een wachtlijst 
staat om geopereerd te worden van kanker enz. 
Zij wordt regelmatig opgebeld en 's morgens 
vroeg staan mensen aan het terrashekken te 
wachten om hulp te vragen.
Gamini is de plaatselijke medewerker en 
betrouwbare werfleider, is sociaal voelend 
en heeft een hekel aan politiek, neemt 
in samenspraak met Linda, bekwame 
bouwvakkers in dienst, doet de bestelling van 
bouwmaterialen, zorgt voor vervoer en vertaalt 
brieven, die Linda in het Singhalees ontvangt.

Vrijdag, 2 mei '14
Het was lang wachten t.g.v de vertraging 
van de vlucht en het aanschuiven voor de 
valiezen. Alvorens het 225 km lange traject 
naar Mihintale aan te vatten, ging de chauffeur 
een gebedje prevelen en een offer brengen aan 
een boeddhabeeld. Het was tegen de middag 
wanneer we thuis, bij Linda aankwamen. Na een 
verkwikkende siësta en een lekker avondmaal 
was het een gelukzalig toeven op het terras 
in die zuivere tropenlucht en in het zicht van 
een kokospalm. De helderblauwe hemel was 
witbewolkt geraakt. De moessonregen hield 
niet op. De bliksem had de apen verjaagd. 
Soms werden er schoten afgevuurd om hen te 
verdrijven. Apen zijn wel echte schelmen: ze 
springen op de daken, de pannen barsten en 
lekken ontstaan. Van 's morgens vroeg stonden 
ze soms vanop de vensterbanken naar binnen 
te loeren. Wanneer ze binnen geraken, richten 
ze heel wat schade aan. Daarom worden 
ramen angstvallig dichtgelaten. Makaken 
en hoelmannen bedreigden zelfs blaffende 
honden. Eekhoorntjes knaagden dan weer aan 
het houtwerk. Zij maken een scherp, piepend 
geluid. Nabij de wildernis waren vele vliegen en 
muggen(beten) niet te vermijden.

Zaterdag, 3 mei'14
Aan het terras stonden mensen uit 
Anuradhapura te wachten om steun te vragen 
voor een kind met een bloedziekte. Aan de 
hand van attesten werd de zaak in beraad 
gehouden. 
Om geld af te halen vanuit België (storting 
Adoptie Sri Lanka) was het 2u. lang 
aanschuiven aan het loket van de BOC bank 
(Bank of Ceylon). Het geduld werd dan serieus 
op de proef gesteld! Voor de stortingen op de 
spaarrekeningen van adoptiekinderen op de 
People's Bank ging het vlotter. Er wordt nog 
een redelijk normale intrest van 4 procent 
uitgekeerd. 
We liepen nog eventjes langs de smid die, 
samen met enkele vrienden, de rasters van 
ramen en deuren smeedde voor de in aanbouw 
zijnde kleuterschool. 
Eind januari ’13 is Adoptie Sri Lanka begonnen 
met het bouwen van huisjes voor straatarme 
mensen, die in een modderhutje woonden.
Thans is het 33ste reeds afgewerkt. Van een 
succes gesproken! Bouwgrond krijgt de 
bevolking van de staat. Bij de laatst gebouwde 
woning werd het regenwater opgevangen 
in een stuk plastic en afgeleid naar een grote 
kuip. Er was immers geen waterleiding. Ook 
elektriciteit ontbrak. Een voorlopig uitgegraven 
put,die later verder uitgediept wordt, dient 
om daarop een toilet te plaatsen. Natuurlijke 
behoeften gebeuren nu nog in volle natuur. 
De mensen zijn zo arm, dat ze hun huis niet 
kunnen bemeubelen; ze slapen nog op de 
harde, betonnen vloer en de kleren liggen 
gestapeld op drie stokken op de grond. 
De grond voor het huis wordt soms beplant 
met groenten of fruitbomen. Iemand had er 
een mooi bloementuintje aangelegd. De man 
was zeer inventief: hij gebruikte petflessen 
als bloempotten en halve kokosnoten als 
afbakening!

Zondag, 4 mei '14
Er werd een bezoek gebracht aan de heilige 
boom (boom van de verlichting) in de 13 
km verder gelegen stad Anuradhapura. 
Een grote bloemenmarkt bevond zich voor 
de tempel. We kochten hier mooie, paarse 
waterlelies en een schaal met witte bloemen 
van de kanonballenboom om later, samen 
met wierookstokjes te offeren. We wandelden 
rond de oudste boom van Sri Lanka, die zwaar 
ondersteund is. Dit boeddhistisch centrum is 
de moeite waard om te bezoeken.
De tempel van de 505 monniken mocht 
niet ontbreken. Een slinger van evenveel 
gelijkaardige standbeelden leidde ons naar het 
centrum van het heiligdom.
Een driewieler was vaak het aangewezen 
voertuig om kronkelend putten en plassen 
op het wegdek te ontwijken. Het hield niet 
op met regenen, zodat de neergelaten 
zeilen niet bestand waren tegen al dat water 
en we nat werden aan onze zijkant. Er was 
overstromingsgevaar. Vorig jaar was deze weg 
niet berijdbaar door het overtollige water. De 
bewoners van een woning, gesponsord door 
een dorpsgenoot, waren niet thuis. De buren- 
familieleden stonden ons te woord.

Maandag, 5 mei'14
In het centrum van het dorp Mihintale liepen 
we langs eenvoudige kraampjes en stelden 
vast dat er nog echte stielmannen aan het 
werk waren: een horlogemaker bediende zijn 
klanten onmiddellijk.
Gamini meldde ons dat de toekomstige 
bewoners van huis nr. 34 gekend waren. We 
zochten ze op. Zij stonden ons op te wachten 
op de weg, samen met naaste familieleden en 
buren. Ze verwelkomden ons zeer hartelijk; 
ze knielden neer en raakten op traditionele 

wijze onze voeten aan. We waren ontroerd bij 
zo’n uiting van diepe dankbaarheid van deze 
eenvoudige volksmensen. 
Op de werf van de kleuterschool werden 
we eveneens goed ontvangen. ‘Mama Cook’ 
serveerde ons een kopje hete thee. 

Dinsdag, 6 mei ’14
Een wandelingetje naar de kleuterschool, 
gesponsord door de Dijksteinschool van 
St.-Katelijne-Waver was tevergeefs. Het 
gebouw werd voor 14 dagen ingenomen 
door het leger. De kinderen kregen verlof. De 
militairen moesten in het dorp afspanningen 
en verlichting aanbrengen voor het komende 
feest: Vesak. We namen ons voor, hier later 
nog eens terug te komen.
We vervolgden onze wandeling in de buurt 
van Linda’s woonst en genoten van al dat 
groen en de mooie bloemen. We liepen in 
het midden van de weg; dat was geen enkel 
probleem; er was immers geen verkeer. 
De lucht was overtrokken wat voor enige 
afkoeling zorgde.
In de namiddag werd eerst sponsorgeld 
overhandigd aan een jongen om privélessen 
Engels te volgen. Dit om zijn toekomst meer 
te verzekeren. 
We vervolgden de trip langsheen het 3de 
grootste meer van Sri Lanka en zagen 
regelmatig boven de bomen, in de verte, de 
witte tempel van Mihintale uitsteken. 
Het was niet gemakkelijk om een varaan op 
de weg te fotograferen, daar hij snel verdween 
tussen de welige plantengroei. Met een pauw 
hadden we meer geluk. 
Er werd eventjes gestopt aan een 
kleuterschool, die verleden jaar door vzw 
Adoptie Sri Lanka werd geopend. Met een 
dag vrijaf waren de kinderen thuis gebleven. 
Aan de sluis werd gestopt om vanop de berm 
enkele kiekjes te nemen. 
Thuis, bij Gamini werden we getrakteerd op 
een stuk taart. Naast een enorm dik boek
dat over de 500 levens van Boeddha vertelt, 
zagen we in de vitrinekast een aantal van de 
genummerde eerste stenen voor het bouwen 
van huisjes. Oorspronkelijk lagen er 100. Nr. 
34 is de eerstvolgende die klaarligt. Er wordt 
gehoopt om, zo vlug als mogelijk, de 100ste 
te gebruiken! Om aan de plaatselijke noden te 
voldoen, zouden er misschien wel meer dan 
300 woningen moeten gebouwd worden!

Woensdag, 7mei ’14
Er werd een bezoek gebracht aan een 
psychiatrie, die volledig werd bekostigd 
door Adoptie Sri Lanka: de gebouwen, de 
apparaten, tot zelfs de matrassen en lakens toe. 
Er is een mannen- en een vrouwenafdeling. 
Aan al deze patiënten werden toiletzeepjes 
uitgedeeld. Deze mensen krijgen anders 
zelden bezoek. Eéntje weende voortdurend, 
een andere hield zich nuttig bezig met het 
vouwen van papieren pillenzakjes voor een 
apotheker en de psychiatrie. De vrouw krijgt 
een kleine vergoeding per 1000 zakjes. Ze 
was ook heel bedreven in het borduren.
Naast de psychiatrie ligt een ziekenhuis. 
Patiënten verzamelen in een ruime wachtzaal. 
Er zijn twee dokters alsook verplegend 
personeel, die regelmatig van dienst worden 
veranderd. De patiënt wordt in een kleine 
kamer onderzocht met de kleren aan. De 
volgende zieke wacht aan de openstaande 
deur! Na enige uren weet iedereen in het dorp 
waaraan iedereen lijdt!
Van privacy gesproken! In het ziekenhuis 
bevindt zich ook een materniteit (er zat een 
vrouw te wachten om te bevallen van haar 
tweede kindje) en een tandheelkundige 
afdeling. 

Tegenover de psychiatrie ligt een grote weide, 
waar overleden monniken worden verast. 
Om aan de St.-Thomaskerk te komen, moesten 
we langsheen grote, koperen standbeelden. 
De pastoor, in wit plunje, stond aan de 
kerkdeur, precies, op ons te wachten. Om 8u. 
was er een huwelijksplechtigheid geweest. 
Daarom was de kerk overvloedig versierd 
met veel witte bloemen. In Mihintale zijn 
54 christenen op een bevollking van 30.000 
inwoners. Er zijn slechts eucharistievieringen 
met hoogdagen zoals Kerstmis, Pasen,enz. De 
meeste christenen verblijven in de omgeving 
van de hoofdstad Colombo. 
’s Woensdags is in het centrum van Mihintale 
de wekelijkse markt, waar alles verkrijgbaar 
is. Het is er drukker en het gaat er rumoeriger 
aan toe dan bij ons. Twee marktkramers naast 
mekaar met dezelfde koopwaar, riepen en 
tierden om in de gunst te komen van het 
publiek. 
Gamini was niet beschikbaar omwille van 
het leggen van waterleidingsbuizen in de 
kleuterschool van Yaya 1. Daarom reden we 
met 2 driewielers naar huis.

Donderdag, 8 mei'14
In het centrum van het dorp stapten twee 
kolonnen soldaten gezwind voorbij.
Om aan een driewieler te geraken was 13u30 
ongeschikt. Dan werden de schoolkinderen 
immers naar huis gebracht. Een vaste job 
verliezen, is niet aan te raden! 
Om tijdig de moesson voor te zijn, werd 
beslist om om 14u te voet te vertrekken om 
meegebrachte foto’s van sponsorouders af te 
geven. De thermometer in de zon wees 47° 
aan. Mankepoot Laurent liep met ons mee, 
maar kreeg het hard te verduren van andere, 
blaffende honden. Langs de weg passeerden 
we 2 tempeltjes van Ganesha, de hindoegod 
van de voorspoed en de wijsheid, alsook 
afzonderlijke kerkhofjes met zerken van 
boeddhisten, hindoes, moslims en christenen 
vredig naast mekaar en verscholen tussen 
een zeer weelderige plantengroei.
Tegenover kruidenierswinkeltje Hetti stond, 
onder een schaduwrijke boom, een zitbank, 
die door een vreemde, uitgeputte bezoeker 
maar al te graag gebruikt werd. Laurent was 
ook bekaf en legde zich hijgend bij hem neer. 
Zijn bazinnetje mocht met haar gevolg vanaf 
hier zelf verdergaan. De aangebrachte kom 
fris water werd door de hond, zo goed als 
leeg geslurpt. Bij de terugkeer werd de vooraf 
bestelde en ingepakte koopwaar afgerekend.

Vriidag, 9 mei '14
Een dame met een mongooltje kwam brillen 
passen. Ze nam er drie mee, waarvan er een 
voor haar man was bestemd. Eigenaardig, 
niet?! Linda nam zich voor, om vanaf de 
volgende keer maar één bril per persoon 
mee te geven, nadat ze hem ook zelf gepast 
hebben. Het gehandicapte kind kreeg een 
teddybeertje toegestoken.
Er werd met 2 driewielers geshopt in 
Anuradhapura. Bier werd eveneens 
aangeschaft, omdat het in het dorp niet te 
verkrijgen is. Alcoholische dranken worden 
steeds extra beveiligd, heel vaak achter tralies 
of glas.

Zaterdag, 10 mei '14 
Regelmatig werd afval verbrand, voor of 
achter het huis. Van een huisvuilophaling 
hebben ze hier nog niet gehoord, laat staan 
van afval sorteren! Afval sorteren?! Wie doet 
nu zoiets?! 
Toen we de volgende adoptiekinderen 
gingen bezoeken, stopten de driewielers aan 
een hospitaal, waar de waterleiding door vzw 
Adoptie Sri Lanka werd bekostigd. Ook 

met de staBels op weg in sri lanka…
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drie infoborden werden aangeschaft door 
de vzw en aan de voorgevel aangebracht. 
Doorheen de brousse en over smalle, 
verharde zandwegen, reden we voorbij 
een meer waar een visser, in een rubberen 
autoband, zijn visnetten oprolde. Het water 
kwam tot aan zijn middel. Hij was een oude 
bekende. Vliegensvlug kwam hij uit de plas en 
fietste gezwind, zonder buit, naar huis. Nadat 
we reeds eerder genomen foto’s bij het juiste 
adres hadden besteld, reden we verder naar 
het huis van de visser. Die bediende ons met 
een, reeds eerder, gebakken vis en een glas 
sinaasappelsap met veel pitten.
Op de terugweg zagen we uitgestrekte 
rijstvelden. Rijst is een waterplant en omdat 
het in het voorjaar niet had geregend, had 
men zopas de eerste korrels gezaaid, zodat er 
dit jaar slechts een enkele oogst zal zijn i.p.v. 
twee.

Zondag, 11mei'14
In de stad werd heel wat aangekocht voor het 
grote feest: Vesak. Hiermee herdenkt men de 
geboorte,
de dood en de verlichting van Boeddha. Alle 
mensen versierden hun huisje met honderden 
lichtjes en ballonnen, ook grote gebouwen 
werden overvloedig verlicht. 
In de namiddag hobbelden we over landelijke 
wegeltjes en kwamen we terecht bij een 
bewoner van een gesponsord huisje. Om 
aan de kost te komen, had die man een 
metalen vorm geknutseld, waarin hij cement 
mouleerde en zo stenen kon maken. Een 
aantal van die stenen lagen te drogen in de 
zon.

Maandag, 12 mei'14
Voor de eerste spadesteek en eerste 
steenlegging van woning nr. 34 moesten we 
vroeg uit bed. Een astroloog had vooraf een 
tijdschema opgesteld, waarop elke handeling 
die moest uitgevoerd worden bij het begin 
van de bouw van een nieuw huis, stond 
vermeld. Het bouwperceel werd eerst met 
gespannen koorden afgebakend. Met een 
horloge in de hand, keek Gamini toe of dit op 
het juiste tijdstip zou gebeuren. Ook de eerste 
steen werd op het juiste uur in de grond 
gelegd. Die eerste steen is ongeveer 12cm3 
groot en hol binnenin. Hij werd gevuld met 
allerlei zaden en kruiden, zoals de gewoonte 
het voorschrijft, om zich van alle voorspoed 
te verzekeren. De 3 metselaars en 3 dienders 
doen nog alles met de hand. Er komt dus 
geen enkel mechanisch werktuig aan te pas. 
Met volle maan hebben de arbeiders een dag 
verlof. Dat is dus één dag per maand!
‘s Namiddags werden bij Gamini ballonnen 
geknutseld voor Vesak. Ook de lampjes 
werden uitgetest.

Dinsdag, 13 mei ’14
De 6 grote ballonnen werden verder 
afgewerkt. Dat nam bijna een volledige dag 
in beslag! Maar als ze opgehangen werden… 
ze mochten gezien worden!

Woensdag, 14 mei ’14
Van woensdag tot zondag waren alle winkels 
en banken gesloten.
Ter gelegenheid van het grote feest werden 
we bij Gamini thuis ontvangen. 's Avonds 

gingen we te voet naar het centrum van 
Mihintale voor de mooie verlichting en 
ballonnenversiering. Sommige ballonnen 
waren wel 2m hoog en werden elektrisch 
aangedreven om ze te laten draaien in 
verschillende richtingen. Ze werden allemaal 
met de hand gemaakt. De tekeningen van de 
schoolkinderen vielen op. Het waren één voor 
één echte kunstwerken!
Alhoewel we licht gekleed waren, kwamen 
we toch bezweet thuis.

Donderdag, 15 mei'14
Er werd nog een meegebracht pakje 
afgeleverd.
Gamini bracht ons weer met de wagen naar 
Anuradhapura. Onderweg stond een groep 
mensen aan te schuiven voor een gratis 
voedselbedeling. Dit gebeurt verscheidene 
keren per jaar. Dat is mogelijk, doordat 
er geregeld geldomhalingen worden 
georganiseerd.
In het centrum stond een grote torang 
opgesteld. Dat is een 10m hoge afbeelding 
van Boeddha met daarrond foto's van 14 
episodes uit zijn leven. Het werd afwisselend 
met verscheidene kleuren belicht en muzikaal 
begeleid. Heel veel volk bewonderde dit 
machtig schouwspel. Wij bleven er ook een 
hele tijd stilstaan. Daarna liepen we verder 
de stad in om de aangebrachte verlichting en 
ballonnenversiering te bekijken.
Bij de terugkeer werd nog eventjes gestopt 
om de openluchttentoonstelling rond de 
stupa in Mihintale gade te slaan. 

Vriidag, 16 mei'14
We stonden gereed om te vertrekken naar 
Polonnaruwa wanneer een driewieler 
onverwachts stopte met een oma, haar 
dochter en drie zwaar gehandicapte 
kleinkinderen. De linkerenkel van de moeder 
was omzwachteld met een vieze vod. Haar 
man had haar verlaten en ze smeekte om 
hulp. Dit was echt een noodgeval! Ze konden 
onmiddellijk op steun rekenen. Dit beeld 
bleef een hele tijd op ons netvlies gebrand.
Het was een hele trip naar die vroegere 
hoofdstad van Sri Lanka, gelegen aan het 
grootste meer. Een tentoonstelling van 
historische voorwerpen werd vlug doorlopen 
en daarna kwam de archeologische site aan 
de beurt. Een bezoek aan de drie Boeddha's 
(zittend, staand en liggend) in een lange rots 
uitgehouwen, mocht niet ontbreken. Heel de 
site werd in 1982 als werelderfgoed erkend. 
De meegebrachte kousen moesten niet 
aangetrokken worden, want de zandgrond 
was niet te heet. (Men doet altijd de schoenen 
uit, als men een tempel betreed alsook bij het 
binnengaan van een huis.)
We brachten de nacht door in een mooi 
hotelletje met uitzicht op het meer.

Zaterdag, 17 mei'14
Op de terugweg naar huis werd nog gestopt 
bij de hoge rots van Sigirya, waar ooit een 
koning zijn paleis had. 

Zondag, 18 mei'14
Deze dag werd een rustdag. Vanop het terras 
genoten we van de zon, een gezellige babbel 
met een drankje en het spotten van allerlei 
exotische vogels. Heerlijk ontspannen !
’s Avonds sorteerden we bij Gamini, de 
meegebrachte kledij uit België: babykleding, 
kleding voor schoolkinderen, mannen en 
vrouwen. Dat zou later aan hulpbehoevenden 
worden uitgedeeld, alsook zuigflessen, 
knuffeltjes en klein speelgoed.

Maandag, 19 mei'14
Op het programma stond een bezoek 
aan Wilpattu, het oudste en grootste 
natuurreservaat van Sri Lanka. Gedurende 

meer dan 3 uur doorkruisten we dit 13.000 
ha groot gebied met 42 meren. Met de jeep 
denderden we over de smalle, kronkelende 
zandwegen. Aan het meer, vol met prachtige 
lotusbloemen, werd eventjes halt gehouden. 
Foto's werden genomen van een buffel, een 
kudde reeën, pauwen, neushoornvogels, 
visarenden, krokodillen en van een 
weglopende jakhals, maar een olifant of een 
slang was nergens te bespeuren. Hopelijk 
zien we deze de volgende keer…

Dinsdag, 20 mei '14
Voor de tweede keer was de kleuterschool, 
gesponsord door de Dijksteinschool uit 
St.-Katelijne-Waver ons doel. Aan het 
geroezemoes van de 50 jonge snaken te 
horen, was deze poging niet tevergeefs. 
Een lerares verwelkomde ons. De kinderen 
verwerkten taal-, schrijf- en rekenoefeningen. 
Ieder kind koos waarmee het zich op dat 
moment wou bezighouden. Het leek een 
montessorimethode. Sommige kleuters zaten 
aan een rommelig tafeltje, anderen zaten op 
de grond, nog anderen liepen in het rond. 
Een jongetje, met de pen nog in de hand, 
was in slaap gevallen. We stelden vast dat, in 
het regulier onderwijs toch wat meer orde en 
discipline is! 
In dit groene paradijs slenterden we nadien 
nog wat verder in de omgeving van Linda's 
huis.
In de namiddag werd een bezoek gebracht 
aan een gehandicapt kind, gesponsord door 
iemand uit Duffel. Omdat het al een lange 
tijd geleden was, dat we hier waren geweest, 
moesten we twee keer de weg vragen. Het 
pad was zo dicht begroeid, dat we alleen met 
een driewieler bij het huis geraakten. 
In de schaduw van een boom lag het zwaar 
gehandicapte kind in een gammele rolstoel. 
Met haar donkere ogen staarde ze wezenloos 
voor zich uit. Onderweg vernamen we het 
trieste nieuws dat de moeder overleden 
was. Tot overmaat van ramp werd dat ook 
bevestigd. Ze was op 16 april ’14 gestorven 
van een hersentumor. De man met zijn vier 
dochters bleef achter. De krop kwam in onze 
keel. We vroegen ons af wie voor dat meisje 
kon zorgen, wanneer de vader uit werken was 
en de andere kinderen naar school gingen. 
Maar daarvoor had de familie al een oplossing 
gevonden: de grootvader zou dan de zorg op 
zich nemen. Iedereen wil daar wel iedereen 
helpen!
 
Woensdag, 21 mei ’14
Deze dag werd vooral besteed aan het kopen 
van gelijnde en geruite schriftjes en potloden 
en aan het maken van pakketjes ervan. 
Die zouden ’s anderendaags, als cadeautje, 
uitgedeeld worden aan de kleuters, bij de 
opening van hun nieuwe school.
 
Donderdag, 22 mei ’14
Dit zou een bijzondere dag worden! De 
kleuterschool van Yaya 1 en huisje nr. 34 
werden geopend!
Bij de school aangekomen, stond ons al 
heel wat volk op te wachten. Zo ook de 
kleuters met hun lerares en mooi uitgedoste 
Kandydansers. Ze verwelkomden ons met 
bloemenkransen die ze rond onze hals 
hingen. Onder muzikale begeleiding en 
met de swingende Kandydansers, stapten 
we langs de schoolweg naar het nieuwe 
gebouw. Daar werden eerst 3 vlaggen 
gehesen: de Belgische, de Srilankaanse en 
de Boeddhistische vlag. Vervolgens onthulde 
Linda een gedenkplaat en het lint aan de 
deur werd doorgeknipt (om 10u07, want 
de astroloog had het zo voorspeld), waarna 
al het volk naarbinnen stroomde. Doordat 
er zoveel volk was opgedaagd, kon niet 
iedereen plaatsnemen op een stoel. Velen 

bleven achteraan of buiten rechtstaan. Dan 
volgde een aantal toespraken, waarin o.a. de 
Belgische sponsors, ook de gemeente Duffel, 
nog eens extra werden bedankt. Vervolgens 
genoten we van de optredens van kleuters. 
Ook kinderen van de school die vorig jaar 
werd gebouwd en geopend, kwamen hier 
dansen. ’t Was een blij weerzien! Daarna 
deelde Linda de schoolpakketjes uit aan alle 
kleuters. Ze waren zo fier als een gieter! 
Van ’s morgens vroeg kookten de arbeiders in 
open lucht, lekker eten o.a. 30kg rijst, waarvan 
ze kiribat maakten, een soort rijstpap met 
kruiden en rozijnen. Ook zorgden ze voor 
vers fruit zoals: ananas, bananen, papaya,… 
Als alles klaar was, werd er gebeden tot 
Ganesha. Na de feestelijkheden binnen, kreeg 
iedereen, buiten, van al dat lekkers te eten. 
Allen likkebaarden! Op het plein, voor het 
schoolgebouw, stonden ook verschillende, 
kleurrijke speeltuigen, waarop de kinderen 
zich konden uitleven. 
Het was 13u30 toen we wegreden, hop… 
naar huisje nr. 34, want ook dit zou vandaag 
geopend worden.
Net zoals de vorige keer, stonden de bewoners 
met familie en buren ons op te wachten. 
Welriekende bloemenkransen werden weer 
om onze hals gehangen. De sponsor knipte 
het deurlint door, waarna de huissleutels 
werden overhandigd. De bewoners stapten 
als eersten naar binnen en dan de 4 Duffelaars. 
Linda, Gamini, alle arbeiders, familie, vrienden 
en buren volgden. In de eerste kamer stond 
een grote wandklok, in de tweede lag een 
nieuwe slaapmat. Er stond ook een tafeltje 
waarop rijst, bananen en zoetigheden lagen. 
We namen plaats op de stoelen en genoten 
van al dat lekkers. Bij het afscheid was er 
weer die innige dankbaarheid. Arme mensen 
mogen ook eens gelukkig zijn, nietwaar?
Later zal het jongste kind, het huis erven. 
Hij zal dan ook voor de zorg van zijn ouders 
instaan.
Dit was de apotheose van ons verblijf in Sri 
Lanka!

 

Beste Linda,
Wat was dat voor mij een verrassing! Bedankt 
voor het goede onthaal en de fijne keuken, 
de interessante, culturele uitstappen en de 
bezoeken aan die vele verwezenlijkingen van 
vzw Adoptie Sri Lanka! Bij deze gelegenheid 
wil ik eveneens je medewerker, Gamini, 
bedanken voor het vervoer en de begeleiding, 
eveneens je moeder, Simonne en je zus, Diane 
om met hen te mogen meereizen. Het was 
een echte belevenis! Nogmaals hartelijk dank!
Wat jaren geleden, uit nieuwsgierigheid 
gebeurde nl. een monnik volgen die 
etensresten uit een hotel kwam ophalen voor 
weeskinderen, is uitgegroeid tot een edele 
vorm van sociaal dienstbetoon. Het is de 
verdienste van vzw Adoptie Sri Lanka dat ze 
met bescheiden middelen een infrastructuur 
heeft teweeggebracht, waar de plaatselijke 
overheid kan op verderbouwen.
Met de steun van vele hulpvaardige mensen 
uit ons gewest, ben jij een lichtbaken 
geworden voor al die sukkelaars uit Sri 
Lanka en ben je misschien op weg, een 
tweede moeder Theresa te worden. De 
pannenkoekennamiddagen, die thans nog 
doorgaan in Kontich-Kazerne en Duffel-
Oost kunnen we bij iedereen ten zeerste 
aanbevelen en de verzekering geven dat 
iedere financiële en materiële steun goed zal 
besteed worden!

Vanwege,
Uw dorpsgenoot, Jan Van Roy
Kapelstraat 50, bus 2
2570 Duffel
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Het 50-koppige koor ‘Agur’ zingt al 5 jaar 
liederen uit de hele wereld. Op 24 november 
gaven ze voor zo’n 400 sympathisanten met 
veel bijval een optreden. Een deel van de 
opbrengst (€ 1250) van dit concert schenkt 
‘Agur’ aan een humanitair project van Theo en 
Mia Broeckhoven uit Duffel, die in Nalanda (Sri 
Lanka) een lokaal ziekenhuis helpen renoveren.

Theo Broeckhoven 

Forse ’agur-cheque’ Voor het nalandaziekenhuis 

In de Noordelijke en de Noord-Centrale 
Provincie hebben zeer veel mensen 
nierproblemen. Vaak is dit het gevolg van het 
drinken van onzuiver water. In Anuradhapura 
bouwde men een nieuw hospitaal, speciaal 
om nierziekten te bestrijden. Men kan hier 
terecht voor nierdialyse, nieroperaties en 
transplantaties. Maar het is beter voorkomen 
dan genezen en daarvoor willen wij aan de 
armsten een waterfilter schenken. Met dit 
apparaat kan men het drinkwater filteren, zodat 
alle bacteriën en onzuiverheden verdwijnen 
en het water kan gedronken worden zonder 
kwalijke gevolgen. Zo’n waterfilter kost 6000 
roepie of ongeveer € 35. Wenst u ons daarbij te 
helpen, doe dan een storting op rekening BE89 
7332 2911 9585 van Adoptie Sri Lanka vzw te 
2550 Kontich, met vermelding “waterfilter”. Van 
harte dank.

Linda Stabel

waterFilters Voor gezond, drinkBaar water

Ten huize Broeckhoven – Aerts te Duffel op 20 
november 2013
Lisette, een vriendin van ons, had een zwaar 
gehandicapte zoon Ward. Hij heeft nooit 
kunnen stappen maar was een superheld 
“rolstoel rijden” en werd steeds gedragen door 
anderen; vandaar deze titel.
Vanuit de positieve en soms ook moeilijke 
ervaringen die ze beleefde met hem, schreef 
Lisette deze monoloog als eerbetoon aan 
Ward. Ze wil deze monoloog wel brengen 
voor anderen, maar de vergoeding daaraan 
verbonden gaat steeds naar een goed doel. 
Deze keer hadden wij geluk, want ze koos voor 
het Nalandaziekenhuis.

Onze living werd omgetoverd tot een klein 
auditorium in kerstsfeer. Vrienden en kennissen 
werden uitgenodigd en Lisette voerde haar 
gesprek met Ward terwijl ze haar strijk deed. 
Omdat het merendeel van de aanwezigen 
Duffelaars waren en Ward kenden had haar 
monoloog een dubbele dimensie. Het was een 

realistisch beeld met vele emotionele en soms 
ook wel ludieke momenten. 
Na de monoloog werd “ons auditorium” 
omgetoverd tot een heus “praatcafe” waar 
iedereen kon napraten tussen pot en pint 
genietend van kleine versnaperingen en een 
drankjes. We konden rekenen op sponsoring 
van Traiteur De Merode uit Duffel voor 
warme en koude hapjes. Bloemstukken en 
kerstversiering werden te koop aangeboden 
en konden bijbesteld worden.
Met het realiseren van dit monoloogweekend 
gaan we weer een stapje verder in het 
Nalandaziekenhuis en zullen de vloeren in 
de kinderafdeling en de gangen vernieuwd 
worden.
Voor velen van ons was dit een deugddoend 
weekend.

Mia Aerts

monoloogweekend “met de Benen Van een ander” 

Het is een jarenlange traditie dat wij iedere 
nieuwe Sri Lankaanse ambassadeur uitnodigen 
voor een lunch. Zo ontvingen wij in het 
verleden onder andere de ambassadeurs Casie 
Chetty, C.R. Jayasinghe, K.J. Weerasinghe en 
Ravinatha Aryasinha.
Het stelde ons telkens in de gelegenheid, op 
een informele manier, kennis te maken met 
de ambassadeur en hem op de hoogte te 
brengen van al onze projecten ten bate van de 
minderbedeelden in zijn land.
Na het vertrek van laatstgenoemde (nu 
ambassadeur/Permanent Vertegenwoordiger 
van Sri Lanka bij de Verenigde Naties in 
Genève) wilden wij van het nakend verblijf 
in ons land van onze voorzitter Linda 
Stabel   gebruikmaken, om ook zijn vervanger 
als Ambassadeur voor België, Luxemburg en de 
EU, de heer P. M. AMZA uit te nodigen voor een 
lunch op 26 oktober a.s.
Met zijn antwoord van 19 juni, dat u hierbij 
vindt, bedankte hij ons, mede namens zijn 
echtgenote, voor de vriendelijke uitnodiging 
en deelde hij ons mee dat hij, spijtig genoeg, 
niet kan aanwezig zijn, aangezien hij op 31 

juli ons land verlaat (hij krijgt een topfunctie 
op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Colombo). Hij raadde ons aan ook zijn opvolger 
uit te nodigen. 
Ten slotte maakte hij van de gelegenheid 
gebruik zijn oprechte waardering uit te spreken 
voor de uitstekende diensten die door Adoptie 
Sri Lanka vzw worden verricht.

   John Van Dijck.

BrieF Van de sri lankaanse amBassadeur

DRINKWATERPROJECT
OP DE THEEPLANTAGE 
VAN HANGARANKANDA

Hangarankanda ligt in de Central Province, 
in de buurt van Hunugala en Watagoda, waar 
we al eerder projecten voor watervoorziening 
hebben gerealiseerd. Het ligt afgelegen en is 
bereikbaar via slechts 1 berijdbare weg, de rest 
is in te slechte staat.
Ook in deze theeplantage is nog geen 
watervoorziening, en daar willen we iets aan 
doen. Er wonen 220 families op het domein, of 
ongeveer 1120 mensen.
In juni kregen de bewoners meer info over Sri 
Lanka in ons Hart en de projecten die we reeds 
op andere theeplantages hebben uitgevoerd.
De werken zijn gestart rond half juni, maar 
vorderden traag door het slechte weer. Eind 
juli kregen we een tussentijds rapport met heel 
wat fotos. De watertank is afgewerkt.
Voor het volledige verhaal over dit en onze 
andere projecten verwijzen we graag naar onze 
website : www.sri-lanka-in-ons-hart.be.

RENOVATIE VAN HUISJES OP DE 
THEEPLANTAGE VAN RATWATTE

April 2013 - Januari 2014
Op de meeste theeplantages leven de 
arbeidersgezinnen in kleine kamers, zij noemen 
dit 'linehouses'.
Eigenlijk is dit een rij aaneengesloten kamers, 
meestal ongeveer 20 tot 30. In elke kamer 
woont 1 familie : ouders met kinderen en soms 
ook nog inwonende grootouders. Een typische 
woning bestaat uit een kamer met keuken en 
een salon (tevens slaapplaats).
 
De huizen werden gebouwd door het 
opeenstapelen van stenen en werden 
bepleisterd met modder en zand. De vloer is niet 
gecementeerd, maar bestaat uit aangestampte 
grond en koeienmest.
Sommige van deze constructies zijn volledig 
vervallen. Wanneer nodig, werden ze hersteld 
met de materialen die voorhanden waren.
Als de situatie zo erg was, hebben mensen zelf 
een kleine woning opgetrokken uit modder en 
zand.

Met dit project hebben we zo'n 24 huisjes 
gerenoveerd.

Meer weten? 
http://www.sri-lanka-in-ons-hart.be/ratwatte.
html

sri lanka in ons hart
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Adoptie Sri Lanka vzw heeft als hoofddoel 
de allerarmsten in Sri Lanka te ondersteunen 
en hun leefomstandigheden te verbeteren. 
Dit doen we o.a. door de financiële adoptie 
van meer dan 2700 behoeftige kinderen, het 
verstrekken van 11000 beurzen aan studerende 
jongeren, de aanleg van 21 systemen voor 
zuiver, drinkbaar water, de bouw en/of renovatie 
van 144 huisjes, maar ook door de bouw van 10 
kleuter- en andere scholen.
Kleuterscholen zijn hard nodig om, kansarme 
kinderen op jonge leeftijd, al met goed onderwijs 
in aanraking te laten komen. Kleuteronderwijs 
wordt echter niet betaald door de Sri Lankaanse 
overheid. Maar, dankzij de steun van velen – 
particulieren, scholen en bedrijven – konden 
wij, tot op vandaag, reeds 12 kleuterscholen, 1 
meisjesweeshuis en 1 vervolmakingsinstituut 
bouwen en het schoolmeubilair, het didactisch 
materiaal en, in vele gevallen ook, de jaarlijkse 
werkingskosten betalen.
Hierna vind je de foto’s van enkele van deze 
scholen,alsook van een aantal leerlingen van 
enige van onze andere scholen.

John Van Dijck

Fotogalerij kleuter- en andere scholen

DE KINDEREN VAN DE KLEUTERSCHOOL 
IN GALAGODA

DE KLEUTERSCHOOL VAN 
KUNURAGAMA

ROC-KLEUTERSCHOOL IN GALAGODA

DE MEISJES VAN SINHA SAL SEVANA

KINDEREN VAN DE DIJKSTEINSCHOOL 
IN MIHINTALE

KINDEREN VAN ONZE PRESCHOOL IN 
VANA MEEKANDA

ONZE KLEUTERSCHOOL IN 
PAMUNUGAMA

RUSIRUGAMA PRESCHOOL ENKELE KINDEREN VAN THUNTHALAWA 
PRESCHOOL

KINDEREN VAN ONZE KLEUTERSCHOOL 
IN KUNURAGAMA

“Van verschillende afgewerkte en gerealiseerde projecten vind je elders in dit krantje een verslag, 
meestal met enkele foto’s. Over de met een * aangeduide projecten vind je meer uitleg in onze 
e-Nieuwsbrief www.adsrilanka.org
We geven hierna een overzicht van de voornaamste verwezenlijkingen:

•	 bouw van 44 huisjes voor arme families in en rond Mihintale * en van 2 huisjes in het 
bergdorpje Thunthalawa

•	 bouw van een kleuterschool met speeltuin in Kunuragama

•	 bouw van een kleuterschool met speeltuin in Yaya 1* 

•	 bouw van het Sanderus Educational Development Centre in Udatenna *

•	 bouw van 24 arbeiderswoningen (linehouses) in Ratwatte Upper Division *

•	 bouw van 2 wc’s voor de lagere school van Tirappane

•	 renovatie en de inrichting van de bibliotheek van de lagere school in Mihintale

•	 aanleg van het 12de, 13de, 14de en 15de drinkwatersysteem voor de bewoners van de 
theeplantages in Hunnasgiriya, Mahatenna*, Watagoda * en Sakkarawatte

•	 organisatie van ‘Dental and General Health Camps’ in Vana Meekanda

•	 schenking TV aan hospitaal van Nalanda

•	 aankoop keukenuitrusting voor bejaardentehuis in Thanamalwila

•	 aankoop landbouwmateriaal voor Rajarata Federation of the Visually Handicapped

•	 aankoop schoolmeubilair, informatieborden, boekenkasten en singalese en Tamil boeken voor 
twee lagere scholen

•	 aankoop schoenen en schriftpakketten voor straatarme kinderen

Verwezenlijkt in 2013/2014

In 2014/2015 zoeken wij nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe 
projecten:

•	 pleegouders voor ons meisjestehuis ‘Sinha Sal Sevana’ in Mategoda *
•	 pleegouders voor onze adoptieplannen in Pamunugama, Mihintale en Thanamalwila *
•	 sponsors voor onze studiebeursplannen in Kandy, Pamunugama, Thunthalawa en Vana 

Meekanda
•	 bouw van huisjes voor arme families in en rond Mihintale *
•	 renovatie van de schoolbibliotheek in Iliambe
•	 uitrusting en chemicaliën voor de wetenschappelijke laboratoria van colleges in het district 

Polonnaruwa *
•	 bouw van 20 arbeiderswoningen (linehouses) in Ratwatte Lower Division (door Sri Lanka in 

ons Hart)
•	 bouw van een kleuterschool in Delhousie *
•	 bouw van een kleuterschool in de buurt van Mihintale
•	 renovatie van de kinderzaal van het ziekenhuis van Nalanda *
•	 aanleg van het 16de drinkwatersysteem in Hangarankanda 
•	 uitrusting voor bejaardentehuis in Thanamalwila *
•	 waterfilters voor arme gezinnen in de Noord-Centrale Provincie *

Meer inlichtingen over deze projecten kan je ook bekomen via het volgende e-mailadres: 
lindastabel@gmail.com

onze projecten Voor 2014/2015

Aankoop van Singhalese boeken voor 
bibliotheek lagere school Mihintale en 
Moslimschool Mihintale deel 1

Bouw van huisje 9 in Bogahayaya, opening op 
16/09/2013 

Bouw van huisje 10 in Mihintale, opening op 
16/09/2013 

Bouw van huisje 11 in Bogahayaya, opening 
op 12/10/2013 

Bouw van huisje 12 in Puwarsankulama, 
opening op 12/10/2013

Bouw van huisje 13 in Bogahayaya, opening 
op 12/10/2013

Bouw van huisje 14 in Mahakanadarawa, 
opening op 12/10/2013

Bouw van huisje 15 in Maradankulama, 
opening op 14/11/2013

Bouw van huisje 16 in Puwarsankulama, 
opening 14/11/2013

Levering van 5 boekenkasten in lag. school 
Mihintale en 2 voor Moslimschool Mihintale

BIJLESSEN IN HET SANDERUS EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT CENTRE IN UDATENNA

DE KINDEREN VAN DE KLEUTERSCHOOL 
VAN PAMUNUGAMA
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F i n a n c i e l e  a d o p t i e
Hoe gaat dat in zijn werk?
• Je betaalt eenmalig 260 euro of jaarlijks 52 euro, gedurende 5 opeenvolgende jaren 

(vanaf 2013!);
• Je stuurt ons de ingevulde inschrijvingsstrook terug;
• Wij sturen je daarna het (originele) dossier op van het betrokken kind. Daarin vind je de 

naam, het adres, de foto en andere gegevens over jouw adoptiekind zoals samenstelling 
gezin,gezinsinkomen enz.

Indien je kiest voor een jongere / jongvolwassene van de school voor verstandelijk 
gehandicapten, dan steun je in feite de gemeenschappelijk werking van die school. Er is 
dan uiteraard geen rechtstreeks contact (mogelijk) met die jongere.
In de andere gevallen kan je corresponderen met uw adoptiekind. Deze briefwisseling kan 
alleen in het Engels; vraag uitdrukkelijk dat men je ook in het Engels zou antwoorden.

Wat kan men ginder doen met die voor ons (relatief) kleine som geld?
Vermits het leven in Sri Lanka veel goedkoper is, kan men daar veel meer doen met dat 
geld.
De kinderen die bij ons geadopteerd worden, komen uit zeer arme gezinnen. Vaak is de 
moeder weduwe en uitkeringen zoals bij ons kent men niet in Sri Lanka.
Officieel is onderwijs gratis, maar er blijven toch enkele tientallen euro’s te betalen. De 
kinderen hebben ook een boekentas nodig en dat is voor velen al onbetaalbaar. En wie 
zal de dokter betalen als het kind ziek is? Wat wanneer het water door het dak sijpelt? Wat 
wanneer de vader in het hospitaal terechtkomt of wanneer een broer of zus een been 
breekt? Er zijn zoveel omstandigheden waarin elke financiële bijdrage redding brengt!

Ons kind schrijft ons niet (meer), maar ik wil toch graag nieuws. Wat moet ik doen?
Neem dan contact op met Linda Stabel. Haar adres in Sri Lanka: Missaka Mawatha, 20/4, 
MIHINTALE. E-mail: lindastabel@gmail.com.

Een gouden raad: misschien is het voor je kind moeilijk om aan omslagen voor luchtpost en aan 
zegels te geraken. Interessant is zelf een paar omslagen met je adres erop en, indien mogelijk, 
Srilankaanse postzegels naar je kind op te sturen. Voor zover wij ze in voorraad hebben, zullen 
we je daarbij helpen. Je kunt ze aanvragen bij Philippe Hendrick, Ooststatiestraat 244 te 2550 
Kontich, tel. 03/457 88 04.

Ons kind vraagt om (extra) geld. Wat moet ik doen?
Er zijn zoveel redenen om geld te vragen. Ze zijn arm en de nood is groot. Jouw kind vraagt
misschien geld voor een boekentas, een fiets, een blokfluit voor de school, geld voor de 

lessen Engels, voor dokterskosten … Denk daarbij dat voor hen alle buitenlanders “schatrijk” 
zijn en als een sinterklaas worden aanzien.
Laat nooit blijken dat je welgesteld bent of dat je je veel kunt veroorloven. Schrijf je kind dat 
je er hard voor moet werken en sparen om te helpen. Laat je niet direct beïnvloeden door 
wat het kind vraagt. Soms worden die vragen door anderen ingefluisterd. En eens je zomaar 
geeft, blijven de vragen komen. Natuurlijk is geld voor lessen Engels belangrijk. Geld voor 
dokterskosten is erg nodig.

Helpen is natuurlijk altijd mooi!
Stuur nooit veel geld of dure geschenken op: veel pakjes en omslagen gaan verloren! Indien 
je geld opstuurt, doe dit dan via een internationaal postmandaat.
Pakjes opsturen is erg kostelijk. Koop hier geen nieuwe kleren om op te sturen: ter plaatse 
zijn die veel goedkoper. Natuurlijk kan je je kind heel blij maken met een briefje en enkele 
euro’s.

Ons kind wil naar België komen of zijn vader vraagt werk bij ons.
Denk er nooit aan je adoptiekind op vakantie naar België te laten komen. Het zou 
hier al de luxe zien en er wellicht vlug aan wennen. Teruggaan naar de moeilijke 
levensomstandigheden zou dan extra zwaar zijn. Bovendien, met het geld dat dit zou 
kosten, kan je je kind veel beter op een andere manier helpen.
Wanneer vader, moeder of een andere huisgenoot om werk in België vraagt, geef dan geen 
valse hoop. Beloof niets, het is zo goed als onmogelijk, begin er niet aan!

Ik wil graag ons kind bezoeken. Hoe kan dat?
Honderden adoptieouders bezochten hun kind en velen gaan een of meer keren terug. 
Voor info, contacteer Jenny De Bodt, De Berlaimontstraat 32, 2100 Deurne. Tel. 03/325.54.04.

Voor meer inFo aangaande Financi ële adopties neemt je Best contact op met
philippe hendrick, ooststatiestraat, 244 te 2550 kontich, tel. 03/457 88 04, oF e-mail: philippe.h47@gmail.com

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,
Mr. Abayagunawardana, Commissioner of Probation and Child Care Services,
Dr. Samansiri Nanayakkara, vice-president, and Mr. Shelton Rodrigo, administrator,
of Susith Sarana Foundation,
Dr. Jayasundera, medical officer of Nalanda divisional hospital
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, Thanamalwila.
Mrs. Theja Weerasooriya of the Lions club of Kandy,

We also appreciate the moral support of:
His Excellency the Hon. Ravinatha Aryasinha, former Ambassador
of Sri Lanka in Brussels, now Ambassador to the United Nations in
Geneva,
The Hon. P. D. Fernando, former Director-general of the Department of
Commerce in Sri Lanka.

“On 8th November 2013 managing director John Van Dijck, together with his wife Line and co-
director Philippe Hendrick, courteously welcomed at the administrative office of Adoptie Sri Lanka 

vzw Mrs. Oceanie de Silva, First Secretary at the Srilankan Embassy in Brussels. Miss de Silva praised 
our association for all we have realized so far for the needy in her country.”

HOE STEuNEN ?
Wil je een van de projecten die je vindt in de rubriek “Projecten” van onze 
e-Nieuwsbrief www.adsrilanka.org sponsoren, vermeld dit project dan bij jouw 
storting op rekeningnr. BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri Lanka te 2550 
Kontich. Voor een financiële adoptie: stuur deze strook ingevuld terug naar Philippe 
Hendrick, Ooststatiestraat, 244 - 2550 Kontich

“Ik stortte reeds € …… op rekening nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri
Lanka te 2550 Kontich en engageer mij financieel voor een kansarm kind in Sri
Lanka voor 52 euro p/jaar (gedurende 5 jaren) OF € 260 eenmalig”
Afzender : NAAM :  ............................... Voornaam :   ..............................................................
ADRES :
POSTCODE :  ......................................... GEMEENTE:   ..............................................................
TEL.NR.  ..................................................................................................................................
GSM nr.   ..................................................................................................................................
E-MAIL :   ..................................................................................................................................  
geb. datum : (AANBEVOLEN voor fiscaal attest) .................................................................
Voorkeur :

 kind uit de buurt van Pamunugama (bij Negombo aan de westkust)

 kind uit de buurt van Mihintale (in de Noord-Centrale provincie)

	jongere uit de school voor mentaal gehandicapten. Dit is in feite een
gemeenschappelijke bijdrage voor de school in Thanamalwila (in het 
zuidoosten)

(*) Duid uw eventuele voorkeur aan of schrap wat niet van toepassing is
Bij gebrek aan voorkeur zullen wij het project of het dossier kiezen waar het 
meeste nood aan is !

Voor elke gecumuleerde storting van minstens 40,00 euro per kalenderjaar 
ontvangt u een fiscaal attest !

Opmerking:
je geboortedatum kan nuttig zijn voor de toekomst. Wanneer wij de fiscale attesten 
opmaken en doorsturen naar de administratie “Financiën”, dan kunnen wij die 
opgeven om de schenker met zekerheid te kunnen identificeren. Indien je dan je 
belastingsaangifte elektronisch via “Tax on Web” invult, dan zal dat bedrag reeds 
vooraf ingevuld zijn. Je geboortedatum (zoals alle andere persoonlijke gegevens) zal 
dus uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt worden.
Voor meer info: contacteer Philippe HENDRICK, Ooststatiestraat 244, 2550 Kontich -
tel. 03/4578804 of philippe.h47@gmail.com

Het drukken en verzenden van dit krantje veroorzaakt een zekere financiële en 
milieukost. Indien je over een internetverbinding en een e-mailadres beschikt, 
dan kan je ons krantje Ayubowan’ elektronisch in plaats van op papier 
ontvangen. Een eenvoudig verzoek via e-mail aan philippe.h47@gmail.com 
of een telefoontje met Philippe Hendrick op nummer 03-457 88 04 volstaat. 
Bovendien ontvang je dan een paar keren per jaar van ons een seintje dat onze 
elektronische Nieuwsbrief www.adsrilanka.org met meer actuele informatie 
werd vernieuwd. Alvast bedankt voor je medewerking.


