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KRANTJE 2015
Verschijnt jaarlijks

Verantwoordelijke Uitgever:

Linda Stabel
Leopoldstraat 83 - 2570 DUFFEL
www.adoptiesrilanka.be

VOORWOORD
Weer is een jaar voorbij en ook nu werd er 
weer veel gerealiseerd dankzij de steun van 
vele vrijwilligers die van onze activiteiten 
een succes maakten. Ik denk daarbij aan 
de eetdag die voor het eerst op 1 maart 
werd georganiseerd, aan de traditionele 
pannenkoekennamiddagen, aan de 
gemeentelijke boeken- en cd-verkoop in 
Duffel. Ook het voorbije jaar konden we 
rekenen op de hulp van zeer veel scholen 
die een vastenactie op touw zetten om 
het huisjesproject te steunen, op subsidies 
van de gemeenten Duffel en Kontich en 
op een cheque van Hidro-plus voor een 
waterleidingproject in Kandejanapadaya.
Het voorbije jaar werden 31 huisjes 
gebouwd in de omgeving van Mihintale, een 
nieuwe  kleuterschool werd gerealiseerd in 
Doramadalawa en Delhousie, een nieuw 
hoofdkwartier voor de Sri Lanka Council 
for the blind werd geopend in Colombo, 
40 waterfilters werden bedeeld evenals 
boekpakketten en babysets. Daarnaast 
werden er nog tal van kleinere renovaties 
uitgevoerd in scholen en hospitalen.
Onze zusterorganisatie Sri Lanka in ons 
Hart renoveerde 24 arbeiderswoningen in 
Ratwatta Upper Division en zij sponsorden 
enkele huisjes van het huisjesproject in de 
buurt van Mihintale. 
Namens alle leden van de raad van bestuur 
wil ik iedereen van harte bedanken voor de 
hulp en de geldelijke steun.
De projectaanvragen stromen binnen en 
daarvoor blijven we op jullie rekenen! 
 

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:

ZONDAG
18 oktober 2015

in zaal Pronkenborg,
Pronkenbergstraat (naast de kerk), 

KONTICH (-Kazerne)
van 14u tot 18u

ZONDAG
20 maart 2016

in zaal Wilgenhof,
Bruul (bij de brug), 

DUFFEL
van 14u tot 18u30

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

De 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.

Eind december 2014 stonden vele gebieden in 
Sri Lanka onder water wegens de overvloedige 
moessonregens. Ook het gebied in de regio 
Anuradhapura was zwaar getroffen. Vele 
mensen moesten noodgedwongen hun 
huizen verlaten en in hoger gelegen gebieden 
een tijdelijk onderkomen zoeken. Er waren 
dorpen van de buitenwereld afgesloten 
doordat het water de toegangswegen 
onberijdbaar maakte. 
Op 23 december brachten wij 
voedselpakketten naar 17 getroffen gezinnen. 

Met de jeep reden we zover we konden. Daarna 
gingen we een eindje te voet tot aan een boot 
van de marine. Die pikte ons op en bracht ons 
naar het overstroomde gebied. Daar gingen 
we met onze voedselpakketjes van huis tot 
huis om de bewoners te bevoorraden. Na een 
fikse, modderige wandeling kwam de boot 
ons weer ophalen. 67 Personen waren uiterst 
tevreden dat ze die dag weer een volledige 
maaltijd konden gebruiken.

 Linda Stabel

VOEDSELHULP VOOR SLACHTOFFERS 
OVERSTROMINGEN DECEMBER 2014 

De watermaatschappij PIDPA schenkt een 
deel van haar winst aan het goede doel. 
Dankzij een medewerker van de maatschappij 
kwam ik op de hoogte van dit initiatief. De 
aanvraagdocumenten werden ingevuld 
en aan de gemeentelijke schepen voor 
ontwikkelingssamenwerking bezorgd. Het 
is namelijk zo dat de gemeente Duffel zelf 
de aanvraag tot subsidie moet indienen. Het 
dossier werd op de gemeenteraad ter sprake 
gebracht en goedgekeurd. Nadien werd het 
aan de beoordelingscommissie van HidroPlus 
bezorgd. De gemeente Duffel schonk zelf 
1985 euro voor het waterleidingproject in 
Kandejanapadaya. Enkele maanden later 
kwam het nieuws dat ook Pidpa dit project 

zou subsidiëren. Op zondag, 22 maart werd 
ik uitgenodigd in het Hidrodoe-centrum 
in Herentals om de cheque van 1130 euro 
in ontvangst te nemen uit handen van de 
directeur-generaal van PIDPA: Mr. R. Sabo en in 
aanwezigheid van de voorzitter: Mr. E. Huyghe. 
Samen met 21 andere organisaties werden we 
nadien uitgenodigd om een groepsfoto te 
maken. Daarna konden we op een receptie 
met elkaar ideeën en ervaringen uitwisselen. 
De inwoners van Kandejanapadaya zullen 
over enkele maanden over drinkbaar water 
beschikken mede dankzij de gemeente Duffel 
en HidroPlus.

 Linda Stabel

HIDROPLUS 

Toen we in Siyambalasgaswewa een huisje 
bouwden ter vervanging van een modderhutje 
maakten de bewoners ons attent op een 
andere arme familie waarvan één van de twee 
jongetjes gehandicapt was. Vader was visser en 
moeder was reeds geruime tijd in het Midden-
Oosten aan het werk. Zij had gedurende 
verschillende jaren niets meer van zich laten 
horen. De oudste jongen ging naar school en 
de jongste lag steeds in zijn bed. Buren gingen 
af en toe een kijkje nemen wanneer vader was 
gaan vissen. Wij beloofden een rolstoel zodat 

het jongetje buiten kon zitten en af en toe 
mee kon naar de winkel, buren of familie. Toen 
we het jongetje in zijn nieuwe stoel plaatsten 
was hij overgelukkig. Vader reed met hem een 
eindje op de weg voor het huis en toen we 
afscheid namen lachte en zwaaide hij ons uit. 
Het leven van dit kind is drastisch verbeterd 
voor slechts 90 euro!

 Linda Stabel

ROLSTOEL VOOR GEHANDIC APT JONGETJE 
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In de Noord-Centrale en de Noordelijke 
provincie van Sri Lanka komen veel 
nierziekten voor. In Anuradhapura werd er 
een nieuw hospitaal gebouwd uitsluitend om 
nierproblemen te behandelen. De Rajaratha 
universiteit in Mihintale deed een onderzoek 
naar de oorzaak van dit grote probleem. De 
reden van de vele nierkwalen blijkt de kwaliteit 
van het drinkwater te zijn. Daar er in deze streek 
zeer veel landbouwers rijst telen en zeer veel 
pesticiden gebruiken, geraakt het grondwater 
besmet. Zeer veel mensen zijn aangewezen op 
het water van waterputten, pompen, water uit 
meren en rivieren. Arme mensen kunnen zich 
geen waterfilter veroorloven. Zij moeten daar 
minstens 7 daglonen aan besteden en hun loon 
dient voor hun dagelijks levensonderhoud. 
Adoptie Sri Lanka kocht reeds 50 waterfilters 
gefabriceerd door Unilever. Toen we met de 
directeur onderhandelden over de prijs en 
hij hoorde dat we de waterfilters gratis aan 
de armste mensen zouden schenken, kregen 
we een aanzienlijke korting, die ook voor 
de volgende bestellingen zal gelden. We 
bekwamen ook een waarborg van 6 maanden. 
Door deze waterfilters te schenken, kunnen de 
mensen zuiver water gebruiken en hopen we zo 

de nierziekten te kunnen verminderen. Indien 
er mensen zijn die ons bij dit project willen 
helpen, kunnen ze storten op rekeningnummer 
BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri Lanka 
met vermelding: APL waterfilters. Hartelijk 
dank!

Linda Stabel

WATERFILTERPROJECT 

Tijdens de voorbije maand april bracht ik 
een bezoek aan het dorp Delhousie om 
te kijken hoever de bouwwerken van een 
kleuterklas gevorderd waren. Door de 
slechte weersomstandigheden (overvloedige 
regenval) waren vertragingen opgetreden bij 
het gieten van het betonnen platte dak.
 
Het einde van de bouwwerken is echter in 
zicht. De vensters en deuren zijn geplaatst, 
de betonnen vloer is gegoten en de 
elektrische voorzieningen zijn geplaatst. Twee 
binnenmuren en de buitenmuren moeten nog 
bepleisterd en beschilderd worden.

Daar de dorpelingen vrijwillig meehelpen aan 
de bouw duren de bouwwerken ook langer. De 
mensen kunnen enkel komen helpen wanneer 
ze geen werk hebben in de theeplantages of 
in het laag toeristisch seizoen. Delhousie is 
het laatste dorpje op de weg naar Adams Peak 
en van december tot eind april is het er heel 
druk. Tijdens die periode verblijven monniken 
afkomstig uit verschillende kloosters in het 
klooster gelegen op de top van Adams Peak. 
Tijdens deze periode beklimmen duizenden 

pelgrims de heilige berg. De dorpelingen 
werken dan bijna allemaal in de hotels/ 
guesthouses, begeleiden toeristen op de 6,5 
km lange tocht naar de top van de berg of 
verkopen etenswaren, drank, warme kledij en 
souvenirs in kleine kraampjes langs het pad. 

T. Santha Chiththa, verantwoordelijke 
monnik van de dorpstempel hoopt de klas in 
december in te huldigen. Ondertussen kijken 
de dorpelingen uit naar de inhuldiging van 
de kleuterklas. Na schooltijd zal het lokaal 
o.a. gebruikt worden voor pre – en postnatale 
raadplegingen. En op zondag zal het dienst 
doen als zondagsschool. 

Annemie Croonen

VOORLAATSTE FASE VAN DE BOUW VAN EEN 
KLEUTERKLAS IN DELHOUSIE 

FINANCIËN
Hieronder de cijfers van het BOEKJAAR 2014 zoals goedgekeurd door onze
Algemene Vergadering van 20 maart 2015 en neergelegd bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

 ONTVANGSTEN UITGAVEN
Financiële adopties 12.979,00 13.066,00
Diverse projecten 117.915,00 133.338,00
Andere activiteiten 3.860,00 1.822,00
Subsidies 6.950,00
Financiële baten/lasten 1.231,00 779,00
Werkingskosten  3.033,00
 
TOTAAL: 142.935,00 152.038,00
 
Graag vestigen we hier terloops de aandacht op onze lage kostenratio t.o.v.
het totaalbedrag van onze uitgaven, nl. € 3.812,00 voor 152.038,00, hetzij   
slechts 2,50 %.

AANTAL ADOPTIES
Voor het ganse jaar 2014 hebben we 42 nieuwe adoptiedossiers ontvangen: 
31uit Mihintale (in de noordcentrale provincie), 
8 dossiers van de Susith Sarana Foundation in Pamunugama (in de buurt van
de Negombo aan de westkust) en 
3 dossiers van de school voor mentaal gehandicapten in Thanamalwila (in het zuidoosten). 
In totaal hebben we tot 31/12/2014   2.773 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
Er geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45 % op elke gift voor het goede doel van 
minstens €40 op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie..

ADOPTIE SRI LANKA

Adoptie Sri Lanka is een kleine vzw die overzichtelijke projecten ontwikkelt.
De vereniging is spontaan tot stand gekomen door mensen van bij ons. Ze is gegroeid 
uit toeristen die graag naar dit paradijselijke eiland afreisden, met Gaston Dillen als 
gids.
Al vlug ontstond de actie “Brillen voor Dillen” en nog steeds loopt deze door.

Een eigen “Foster Parents Plan”  bood de mogelijkheid om kinderen financieel te 
adopteren. Haar benaming ligt hier ten grondslag.

De mensen van de vzw blijven bescheiden, omdat ze weten dat ze afhankelijk zijn van 
de edelmoedige hulp van anderen. Dat maakt haar zo sympathiek! Als mensen, zelfs 
met een karig inkomen, iets willen opzijleggen voor het goede doel, dan stimuleert dat 
ook anderen van goede wil. En… alle steun is welkom!

Destijds waren de missionarissen bekommerd voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg. Dat is eveneens het geval met ASL. De leemte in de jeugdopvoeding 
wordt ingevuld met het bouwen van kleuterscholen. Het huisjesproject werd gestart 
ter bescherming van de allerarmsten tegen overvloedige moessonregens. Dat biedt de 
kinderen ook de mogelijkheid om in betere omstandigheden te studeren. Studeren, 
zich ontwikkelen op allerlei gebieden, is de enige manier om uit de spiraal van armoede 
te geraken.

Er zijn al heel wat goederen naar Sri Lanka meegenomen door mensen die hun 
adoptiekind en het land wilden bezoeken. De veelzijdige, onbaatzuchtige inzet van 
velen is op het gebied van directe ontwikkelingshulp en christelijke naastenliefde, 
toonaangevend en misschien een toewijding zonder voorgaande. 
Christus zei: “Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je ook aan Mij gedaan”. Al wie, op 
welke wijze ook, zich verbonden voelt met ASL, moge doorgaan voor echte christenen, 
behorend tot het godsvolk onderweg. ASL mag dan ook wel eens in de kijker gezet 
worden, omdat ze echt goeddoet voor de arme medemens ver weg in de wereld. Doe 
zo moedig voort!

(Vanwege een sympathisant op de eetdag van 1.3.2015 in het Wilgenhof te Duffel).
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Regelmatig bezoek ik de psychiatrische 
afdeling in het ziekenhuis van Mihintale. Hier 
verblijven op de mannen- en vrouwenafdeling 
zo’n 25 patiënten. De meesten werden daar 
door de familie gebracht en krijgen zelden of 
nooit bezoek. De twee psychiaters ontfermen 
zich over deze zieken en samen met enkele 
verpleegkundigen zorgen zij voor het welzijn 
van deze mensen. Telkens ik op visite ga, zie 
ik gelukkige mannen en vrouwen. Zij weten 
ondertussen al dat ik ze zeepjes en tandpasta 
breng. De zeepjes worden geschonken 
door B&B’s in België en door particulieren 
die mij komen bezoeken. In februari van 
dit jaar kreeg ik van dokter Viraj de vraag 
om voor zijn patiënten een DVD-speler met 
geluidsboxen te kopen en daarbij een TV-

tafeltje en 25 plastic stoelen. Zo zouden de 
mannen en de vrouwen regelmatig van een 
gehuurde film kunnen genieten. Ergotherapie 
zoals in Belgische instellingen bestaat hier 
immers niet. In mei bezocht ik het ziekenhuis 
met enkele landgenoten waaronder Mevr. 
Jacqueline Bouwen. Zij werd zo aangegrepen 
door het lot van deze mensen dat we dadelijk 
al het gevraagde materiaal op haar kosten 
gingen kopen. Enkele uren later werd alles ter 
plaatse geleverd. De patiënten en de dokter 
waren uiterst dankbaar.

Linda Stabel

Bij de opening van één van de droomhuisjes 
kwam een oud vrouwtje op bezoek. Zij kon 
haast niet meer stappen en ze steunde op 
een bonenstaak. Hiermee kon ze niet naar 
het hospitaal in de stad. Wij beloofden haar 
een echte wandelstok. Enkele dagen later 
brachten wij hem naar het vrouwtje. Er werd 
uitgelegd hoe ze de stok op de gewenste 
hoogte kon instellen. Vanaf nu kon ze met haar 
wandelstok naar het hospitaal op maandelijkse 
gezondheidscontrole. Zij was ons zeer 
dankbaar.
   Linda Stabel

SCHENKING WANDELSTOK

Geachte Heer
Ik hoop dat het u goed gaat, zoals trouwens ook hier met ons.
Hierbij vindt u de betalingsbewijzen voor het bedrag dat wij mochten ontvangen voor een 
totaal van 2.303,- € (SLR 347.489,03).
Wij zijn vereerd en waarderen uw directe steun voor onze mentaal minder begaafde kinderen 
met speciale noden in “Sith Sevana” ten zeerste.
Wij zijn tevens verheugd u te kunnen melden dat we de impact van de handicap van onze 
kinderen hebben kunnen minimaliseren en het beste in hen naar boven hebben kunnen halen. 
Wij evalueren ieder kind individueel en op passende wijze om aldus hun noden te onderkennen 
en in overeenstemming met het behandelingsschema zorgen wij voor therapeutische 
ondersteuning.

• Fysiotherapeutische tussenkomsten en het verstrekken van revalidatie hulpmiddelen
• Spraaktechnologie
• Speciale opleidingen aan de “National School” in Thanamalwila
• Thuisonderwijs
• Ontwikkelen van vaardigheden en spraaktraining

Wij kunnen deze ondersteuning waarmaken dankzij uw milde steun en die van uw schenkers. 
Wij boeken aanzienlijk succes en onze kinderen kunnen hierdoor hun talenten ten volle 
ontwikkelen.
Hierbij willen wij benadrukken dat elke cent uitsluitend en direct voor de noden van de kinderen 
wordt aangewend en niet voor andere doeleinden, zoals bv bouwprojecten. 
Graag bieden wij opnieuw onze hartelijkste dank en diepste eerbetoon aan uzelf en de 
schenkers aan en waarderen ook uw toekomstige hulp ten zeerste.

Met oprechte dank
Moge God u zegenen
Beste groeten
De Directeur
LANKA PERERA

SITH SEVANA MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN’S 
DEVELOPMENT SOCIETY THANAMALWILA

Hieronder volgt de vertaling van de dankbrief die wij in april ontvingen van de heer Lanka Perera, 
directeur van Sith Sevana School for mentally handicapped children. Tot nog toe hebben wij 
voor deze school 97 verstandelijk gehandicapte jongens en meisjes financieel geadopteerd. Ook 
sponsorden wij er o.a. de bouw van een watertoren, van een slaapzaal en van een ziekenzaal, 
meubilair en keukenuitrusting.

Op zondag 1 maart 2015 werd in zaal Wilgenhof 
te Duffel een eetdag georganiseerd, waarvan 
de volledige opbrengst ten goede komt aan het 
huisjesproject in de omgeving van Mihintale, 
Sri Lanka.
De gasten konden kiezen uit verschillende 
menu’s en of ze ‘s middags of ’s avonds kwamen 
eten. We konden rekenen op een talrijke 
opkomst. Zo’n 265 mensen genoten van een 
heerlijke maaltijd! Dankzij vele vrijwilligers 
verliep alles vlekkeloos. Nadien werd er een 
filmpje vertoond over de bouw van een huisje. 
Tot nu toe werden er al 65 gebouwd maar er 
zijn nog veel gezinnen die wachten op de 
vervanging van hun modderhutje. Er moeten 
zeker nog 40 à 45 huisjes worden gebouwd.
Langs deze weg wil ik iedereen, die heeft 
bijgedragen om van deze eetdag een succes te 
maken, van harte danken!

Linda Stabel

BENEFIET EETDAG TEN VOORDELE VAN HET 
HUISJESPROJECT

HULP AAN PSYCHIATRIE IN MIHINTALE

Geachte,
Vandaag stortte ik 100,00 € voor 
het werk in Sri Lanka.
Ik ben 88 jaar en ben sinds 4 jaar 
niet veel meer kunnen buiten 
komen, wel al vele maanden in het 
ziekenhuis en in revalidatie.
Waar is de tijd van “BRILLEN VOOR 
DILLEN” ? Ik heb Gaston Dillen 
goed gekend en ben blij dat het 
werk voortgaat. Jaren heb ik een 
adoptiekind gehad maar wegens 
omstandigheden vind ik het maar 
beter zo.
Ik ben heel blij dat het werk verder 
gaat.

Veel vriendelijke groeten

Een echtpaar uit Kontich, met een warm hart 
voor onze werking, had een leuk ideetje. Voor 
hun huwelijksjubileum en de ronde verjaardag 
van de echtgenoot gaven ze een feest voor 
vrienden en familie. 
Bij de uitnodiging hadden ze gevraagd om de 
traditionele geschenkjes te vervangen door 
een gift voor onze werking in Sri Lanka, meer 
bepaald voor het bouwen van een huisje voor 
een heel arm gezin. Linda zou daar zeker goed 
op toezien, zoals gewoonlijk.

Bij de afsluiting bleek dat we het geld hebben 
mogen ontvangen voor niet EEN, maar voor 
TWEE zulke huisjes ! Een warme dankjewel 
voor alle sponsors !
Beste vrienden uit Kontich, van harte bedankt 
voor dit vrijgevig initiatief en nog vele 
gezonde, gelukkige jaren te midden jullie 
gezin en vriendenkring.

OPMERKELIJK INITIATIEF
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Vrijdag 9 januari
Eén dag na de presidentsverkiezingen 
(gewonnen door oppositieleider Maithtripala 
Sirisena) en twee dagen voor het bezoek van 
Paus Franciscus aan Sri Lanka vertrekken 
we in Zaventem naar Sri Lanka. Na een 
vlucht van 11 uur met een ‘dreamliner’ van 
Qatar Airways   via Doha (hoofdstad van de 
oliestaat Qatar) bereiken we Colombo. Wij 
hopen op beter weer na de zware regens van 
de voorbije weken, met aardverschuivingen 
en meer dan 150 doden voor gevolg.
Het wordt ons negende bezoek aan de ‘Parel 
in de Indische Oceaan’, waarbij wij zoals de 
vorige keren twaalf projecten -persoonlijke 
zowel als van Adoptie Sri Lanka vzw- zullen 
bezoeken. Dus geen bezoeken aan tempels, 
historische sites, kruidentuinen of andere 
toeristische bezienswaardigheden, wel 
een rit van twaalf dagen, een afwisselende 
route door paradijselijke landschappen: 
palmbossen langs in groen verborgen 
dorpjes en schilderachtige stranden, 
terrasgewijs aangelegde rijstvelden, 
kruidentuinen, thee- en andere plantages.

Zaterdag 10 januari
We landen om 8 u plaatselijke tijd in 
Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, 
waar het zonnetje reeds deugddoend 
schijnt en dat gedurende gans ons verblijf 
met circa 30 ° zal blijven doen. Langs de 
weg grote erebogen met de beeltenis van 
de Paus. We stellen vast dat het verkeer, 
niettegenstaande er een nieuwe snelweg 
is, sedert ons vorig bezoek in 2013 nog veel 
drukker en hectischer is geworden. Bussen, 
camions, personenauto’s, moto’s, brommers 
en tuktuks (een gemotoriseerde riksja), het 
krioelt door elkaar.
Maar G.C. Perera, onze vertrouwde chauffeur, 
is een uitstekend bestuurder die geen risico’s 
neemt en zich niet laat opjutten.
Amper twee uur na onze aankomst in het 
hotel begroeten we onze belangrijkste 
Srilankaanse partners voor de lunch die we 
traditioneel aanbieden om hen te bedanken 
voor de goede samenwerking.
Adoptie Sri Lanka vzw werkt inderdaad 
overal en altijd met lokale mensen. Zij 
kennen immers de situatie ter plekke het 
best en maken deel uit van de lokale cultuur. 
Het is de lokale ngo die ons een voorstel 
voor een project overmaakt. De Raad van 
Bestuur analyseert het voorstel. Vinden wij 
het project haalbaar en beslissen wij om er 
mee door te gaan, dan wordt alles in gang 
gezet om het project te concretiseren.
Zijn aanwezig: Amaradasa Gunawardana, 
voorzitter van Sri Lanka-Belgium Association, 
en zijn echtgenote Mallika,
Dokter Samansiri en zijn moeder Ann 
Nanayakkara van Susith Sarana Foundation, 

Dayasiri Fernando, gewezen ambassadeur 
a.i. van Sri Lanka, Luxemburg en de 
Europese Unie in Brussel en nu CEO van 
het National Institute of Exports, alsmede 
Mahen Kariyawasan, voorzitter van Sri 
Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust en 
als dusdanig verantwoordelijk voor ons 
meisjestehuis Sinha Sal Sevana.
We wisselen geschenken uit en bespreken 
tijdens de lunch de geplande bezoeken 
aan onze projecten. Ik geef hun een kopie 
van mijn 10 toespraken met de vraag ze te 
vertalen in het Singalees omdat de meeste 
mensen geen Engels verstaan.
Na de lunch naar bed. Onze biologische klok 
is  ontregeld door de jetlag, en we slapen 14 
uur aan één stuk door.

Zondag 11 januari
Reeds om 8.30 u worden we door onze 
chauffeur G.C. Perera aan ons hotel afgehaald. 
We vertrekken voor een twee uur durende 
rit naar Thunthalawa (‘drie plateaus’). Dit 
plaatsje ligt hoog boven Eheliyagoda en is 
een verzameling van huisjes gelegen op een 
heuveltop tussen twee rubberplantages. De 
weg ernaartoe is steil, op meerdere plaatsen 
zelfs  45°. Hoewel hij nu geasfalteerd is slagen 
wij er ook nu weer niet in boven te geraken 
en moeten we worden opgepikt door het 
busje van Sri Lanka-Belgium Association. 
Eens boven worden we onthaald door de 
30 kinderen van de kleuterschool   die wij 
in 2010 bouwden. Sedertdien bekostigen 
wij   de jaarlijkse werkingskosten (salarissen 
personeel, schooluniformen, schoenen, 
boeken, kantoorbenodigdheden, 
onderhoud gebouw enz.), alsmede een 
studiebeursprogramma voor 100 studenten. 
Elke plechtigheid begint met het aansteken 
van de olielamp. Uitgedost in kleurrijke 
kleren zingen de kinderen het Srilankaans 
volkslied   en vergasten ze ons op mooie 
dansjes. Mijn toespraak staat in het teken 
van ‘live and let live, the worthiest notion 
of Buddhist philosophy’. Hij wordt in 
het Singalees   vertaald door Amaradasa 
Gunawardana.
Het hoofddoel van ons tweede bezoek aan 
Thunthalawa is de uitdeling van een nieuwe 
bril aan 50 slechtziende mensen.
Om in aanmerking te komen dienden zij 
vooraf aan SLBA een voorschrift van een 
oogarts te bezorgen, waarna de brillen door 
een brillenfabriek in een mooi montuur 
werden afgeleverd. Dat we die mensen terug 
beter konden laten zien was een fantastisch 
gevoel. Dat vergeten we nooit.

Nadien volgt nog een Srilankaanse ontvangst 
met rijstkoekjes, smakelijke kleine bananen, 
ananas, papaya en mierzoete specialiteiten 
die we doorspoelen met een tasje heerlijke 
Ceylon thee of koffie.

Maandag 12 januari
Via het met kokospalmen en bananenbomen 
omzoomd Hollands Kanaal rijden we naar 
Pamunugama. Het is een rooms- katholiek 
dorp ten noorden van Colombo, nabij het 
grote vissersdorp Negombo aan de Westkust.
Aan het twee verdiepingen tellend 

educatief centrum dat wij in 2004 bouwden, 
worden wij onthaald met traditionele 
bloemenkransen en door de uit volle kracht 
spelende kindermuziekband.

Na het ceremonieel doorknippen van het 
rode lint en het aansteken van de olielamp 
bezoeken wij onze Montessorischool met 
80 kinderen. Dergelijke kleuterscholen 
zijn hard nodig om kansarme kinderen op 
jonge leeftijd reeds met goed onderwijs in 
contact te laten brengen. Er wordt gewerkt 
volgens de onderwijsmethode van Maria 
Montessori, een Italiaanse arts en pedagoge. 
Bij dit onderwijs gaat men er vanuit dat 
een kind voornamelijk zelf actief is bij zijn 
ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Wij delen nieuwe kleren uit aan   zieke en 
oude mensen geschonken door Lieve 
en Paul Verspeelt. Wijzelf zorgen voor de 
werkingskosten en schoolgerief voor 830 
scholieren en studenten uit Pamunugama 
en omgeving.
Na de lunch nemen wij afscheid van Dr. 
Samansiri, zoon van en Ann, weduwe van 
Cyril Nanyakkara, de stichter van Susith 
Sarana Foundation. Wij gaan  terug de baan 
op voor een vier uur durende rit van ongeveer 
200 km naar Walawwa bij Anuradhapura, 
een heilige stad voor het boeddhisme en 
een belangrijk pelgrimsoord. 

Dinsdag 13 januari
Vandaag worden wij  door   voorzitter Linda 
Stabel van Adoptie Sri Lanka vzw in haar 
woonplaats Mihintale verwacht. Mihintale 
op 12 km ten oosten van Anuradhapura is de 
bakermat van het boeddhisme en dus ook 
een heilige plaats voor de Singalezen.
Wij bezoeken de kleuterscholen van 
Kunurugama en van Yaya 1, telkens voor 
50 kinderen. Deze dorpen hadden geen 

kleuterschool. In Yaya 1 vonden de kinderen 
een onderkomen in de vergaderzaal van 
het plaatselijk begrafeniscomité. Ook voor 
2015 staat een nieuwe preschool op haar 
programma, nl. in Doramadalawa. Zoals in 
Yaya 1 zal deze school bestaan uit een grote 
hal met een podium, een kantoortje en een 
magazijntje. Dergelijke   scholen   worden ’s 
namiddags en ‘s avonds ook gebruikt voor 
lezingen aan volwassenen en het wegen 
van baby’s. Wij bezichtigen ook een van  de 
57 ‘droomhuisjes’die zij in 2013/2014 voor 
arme gezinnen bouwde. Linda heeft zich 
ontpopt als een echte bouwondernemer 
en heeft zich tot doel gesteld, dankzij 
milde sponsors, waaronder zijzelf, op 

korte termijn 100 ‘modderhuisjes’ met een 
palmbladerendak te vervangen door 100 
tweekamerwoningen met deuren, ramen en 
een stevig dak. Daartoe wordt zij bijgestaan 
door haar medewerker Gamini, drie metsers 
en vier dienders, twee schrijnwerkers en een 
elektricien die een salaris verdienen waarmee 
zij hun hele gezin kunnen onderhouden. 

Ook twee vrouwen die voor het ontbijt en 
het middageten van de werklui zorgen, twee 
vrachtwagenchauffeurs en de plaatselijke 
winkeliers hebben dankzij Linda een 
inkomen.
’s Avonds ontvangen wij Linda en   Gamini 
voor een etentje in ons hotel.

Woensdag 14 januari
Het is 13 uur als we in het regionale hospitaal 
van Nalanda bij Matale aankomen. We 
worden er opgewacht door hoofdgeneesheer 
Dr. Jayasundera en zijn staf. Ook voorzitter 
Amaradasa Gunawardana en zijn collega’s 
van Sri Lanka-Belgium Association zijn 
aanwezig. Zij zorgen immers al vele jaren 
voor de coördinatie van onze projecten voor 
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het hospitaal.
Dankzij de gulle bijdragen van leden van 
Adoptie Sri Lanka vzw werden in dit hospitaal 
tot nog toe meer dan tien renovaties 
uitgevoerd. Zo bouwden wij in 2004 met 
de opbrengst van het verjaardagfeest van 
wijlen onze voorzitter Gaston Dillen een 
daghospitaal (‘open patients department’), 
terwijl onder anderen de dames Lut en 
Mia door de verkoop van zelfgemaakte 
bloemstukken op de kerstmarkt van Duffel 
de renovatie van de keuken, de watertoren 
en verschillende ziekenzalen voor hun 
rekening namen.
Vandaag vertegenwoordigen wij Mia en haar 
man Theo Broeckhoven ter gelegenheid 
van de ceremoniële ingebruikname van de 
gerenoveerde kinderziekenzaal en van de 
gangen die zij o.a. met de opbrengst van een 
monoloogweekend in Duffel financierden.
Dankzij de opbrengst van een mini-
onderneming van studenten van de 
handelsafdeling van het Sint-Ursula instituut 
van Lier konden wij het hospitaal bovendien 
een ECG-machine, een vernevelaar en vier 
bloeddrukmeters schenken.

Weer twee projecten die de bevolking van 
heel de streek ten gunste komen. Wij worden 
begroet door Kandy dansers en hospitaalstaf. 
Na het doorknippen van het rode lint en het 
aansteken van de olielamp bezoeken wij de 
mooi gerenoveerde kinderziekenzaal.
Enkele verpleegster tonen ons hun kamertje 
dat ook dringend aan renovatie toe is. Een 
project voor de toekomst?
Na de lunch nemen wij afscheid en trekken 
wij verder naar Kandy, een vroegere 
hoofdstad van Sri Lanka, nu bekend als de 
stad van de Tempel van de Tand (omdat er 
een hoektand van Boeddha zou bewaard 
worden).

Donderdag 15 januari
Vandaag rijden we naar Udatenna, een 
hooggelegen dorp niet ver van Kandy. We 
bezoeken drie van onze projecten.
Eerst en vooral het Sanderus Educational 
Development Centre, in 2013 gesponsord door 
de Rijscholen Sanderus.  200 minderbegoede 
studenten van 10 scholen uit Udatenne 

en omgeving volgen er buiten de gewone 
schooluren en met het oog op verdere studies 
allerlei bijlessen. Ook is er de Shanti preschool 
in ondergebracht. Mijn toespraak staat in het 
teken van ‘The importance of learning English’. 
Beide projecten worden beheerd door de 
sociale organisatie Shanti Nikethanaya.

In Rusirugama en omliggende dorpjes 
waar 242 families met meer dan 1000 
personen wonen, bouwden wij in 2008 
een kleuterschool met speeltuin voor 50 
kinderen. Wij worden er feestelijk onthaald 
door trommelaars en kinderen met een soort 
melodica. Wattegedara Jayawardane, de 
projectverantwoordelijk leidt ons rond. Op 
een klein vuurtje wordt een aardewerken 
kruikje aan de kook gebracht. Wanneer de 
melk overkookt naar het oosten is dat een 
teken van geluk en voorspoed. Wij stellen vast 
dat de preschool zich nog in een uitstekende 
staat van onderhoud bevindt.
Na de lunch volgt een bezoek aan 
Ratwatte Upper Division. Adoptie Sri 
Lanka vzw sponsorde hier een van de 16 
drinkwaterprogramma’s voor in totaal meer 
dan 13.000 arme Tamils (ook wel ‘thee-Tamils 
genoemd) die wonen op de theeplantages op 
de Knuckle Range Mountains rond Udatenna. 
Deze mensen leven zeer geïsoleerd en 
onderhouden weinig contact met de 
samenleving. Wij bezoeken een van de 24 
arbeiderswoonsten (linerooms) die door onze 
regionale afdeling ‘Sri Lanka in ons Hart’ in 2014 
werden gerenoveerd. Dit was dringend nodig 
want de oorspronkelijke eenkamerwoningen 
waren reeds meer dan 100 jaar oud. Ze werden 
gebouwd door het opeenstapelen van stenen 
en   bepleisterd met modder en zand. De 
vloer was gecementeerd, maar bestond uit 
aangestampte grond en koeienmest.   Plots 
horen wij tromgeroffel en gezang. Het zijn 
Tamils die een draagstoel met een baldakijn 
en Ganesha, de Hindoe godheid met de dikke 
buik en het olifantenhoofd, torsen. Wij krijgen 

een ‘tikka’, een rode stip op ons voorhoofd. De 
tikka staat symbool voor bescherming en zou 
het boze oog afwenden. Alvorens een kijkje te 
mogen nemen in de geïmproviseerde ‘kovil’ 
(tempeltje) worden wij  vriendelijk verzocht 
een bijdrage te leveren.

Vrijdag 16 januari 
Na een rit van ongeveer 250 km hebben wij 
een afspraak in het SOS Kinderdorp van 
Galle waar wij het dak van de kleuterschool 
renoveerden.
SOS Kinderdorpen is een internationale niet-
gouvernementele organisatie opgericht in 
Oostenrijk in 1949 en nu aanwezig in 133 
landen. In totaal zijn er in de wereld 530 
kinderdorpen, waarvan 10 in Sri Lanka.

SOS Kinderdorpen vindt dat ieder kind in 
een gezin moet kunnen opgroeien waar hij 
of zij een veilige plek   en directe hulp zoals 
onderdak, voedsel, medische verzorging 
en psychosociale begeleiding krijgt. In een 
ruim huis, gezellig ingericht als een normale 
gezinswoning, woont een SOS moeder met 
haar eigen kroost samen met enkele kwetsbare 
kinderen, slachtoffer van de tsunami van 
2004 of van de jarenlange burgeroorlog.   
Dikwijls ook   van een alleenstaande moeder 
die wegens geldproblemen niet voor al haar   
kinderen kan zorgen. Ze is dan opgelucht dat 
ze een of meer van hen in een SOS Kinderdorp 
kan plaatsen.
Voorafgegaan door de Egyptische 
kindermuziekband, bezoeken wij de 
gerenoveerde kleuterschool en een van de 12 
familiewoningen. We staan in bewondering 
voor wat SOS Kinderdorpen voor de armen doet.

Zaterdag 17 januari

Vandaag staat een bezoek aan de preschool 
in Galagodawatta op het programma. Nadat 
door de tsunami van 2004 het vissersdorpje 
Hikkaduwa aan de zuidkust door de zeebeving 
en de daaropvolgende vloedgolf (tsunami) 
grotendeels werd weggeveegd, besliste de 
regering voor 600 tsunami-weduwen en hun 
kinderen in het binnenland een nieuw dorp, 
Galagodawatta genaamd, op te bouwen. Ook 
het Reis- en Opleidingscentrum (ROC) van 
Gent deed een belangrijke duit in het zakje 
en sponsorde een kleuterschool voor 100 
kinderen, kleuters van tweeënhalf tot vijf jaar.
Op uitnodiging van de dames van de Lanka 
Mahila Samiti die met de steun van het ROC 
de school beheren, bezoeken wij het gebouw 
en worden wij op traditionele wijze door de 
directie, de leraressen, de kinderen en hun 
ouders  ontvangen.
Na het bezoek rijden we door naar het 
historisch Mount Lavinia hotel waar we de 
laatste dagen in Sri Lanka zullen verblijven. 

Zondag 18 januari
Hoogtepunt van de reis was de ceremoniële 
opening van het nieuw hoofdkwartier van Sri 
Lanka Council for the Blind.
In mei 2011 ontvingen wij een brief van 
Amaradasa Gunawardana, voorzitter van Sri 
Lanka-Belgium Association.
Hij schreef ons deze keer  in naam van Sri Lanka 
Council for the Blind, waarvan hij reeds 25 jaar 
de voorzitter was, en die zich inzet voor blinden 
en  slechtzienden. De SLCB werd opgericht in 
1956 en was reeds 40 jaar gehuisvest op een 
verdieping van   een vervallen gemeentelijk 
gebouw in een sloppenwijk van Colombo. 
De vereniging had van de Gemeentelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij jaren geleden 
een ideaal gelegen stuk grond ter beschikking 
gekregen. Omdat de Stad dreigde de grond 
terug te nemen indien er niet ten spoedigste 
met de bouw begonnen werd en omdat er 
onvoldoende fondsen beschikbaar waren, 
vroeg Amaradasa onze hulp om zijn droom, 
een nieuw hoofdkwartier voor de SLCB, te 
laten uitkomen.

En vandaag is het zover, het één verdieping 
tellend gebouw wordt ceremonieel door ons 
ingehuldigd. De Kandydansers wachten ons 
op, wij knippen het rode lint en de traditionele 
olielamp wordt aangestoken.
Na de obligate toespraken en het 
overhandigen van een mooi aandenken 
bezoeken wij het mooie gebouw dat 
naast de kantoren ook beschikt over een 
conferentiezaal, een braillebibliotheek, een 
opnamestudio voor luisterboeken en een 
computerkamer uitgerust met speciale 
audiocomputers die ook door blinden kunnen 
worden gebruikt.

Maandag 19 januari
Vana Meekanda is het voorlaatste project 
op ons programma. Het was ons eerste 
project van dorpsontwikkeling in Sri Lanka. 
Het gehucht op een heuveltop bij Mirigama 
ligt op ongeveer 65 km van Colombo. We 
bezoeken het voor de 5de keer.
De bouw van een kleuterschool met een 
volledig uitgeruste speeltuin voor 50 
kinderen in 2002 was ook ons eerste  project 
samen met Sri Lanka-Belgium Association 
en de plaatselijke vereniging Dilena Tharu 
Sarvodaya.
Sedertdien sponsorde Adoptie Sri Lanka 
vzw twee drinkwatersystemen met sanitaire 
voorzieningen voor 28 families, bouwden 
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we 13 nieuwe huizen en reconstrueerden 
er 15. Ook zorgen wij voor de jaarlijkse 
werkingskosten en een studiebeursplan 
voor140 studenten uit Vana Meekanda en 
omliggende dorpen.
Bij onze aankomst staan de kinderen en hun 
ouders ons op te wachten. De Srilankaanse en 
de plaatselijke vlaggen worden gehesen en 
het volkslied en het schoollied gezongen.

Zoals in Thunthalawa werden ook in Vana 
Meekanda 50 slechtziende personen naar 
de oogarts gestuurd. Door bemiddeling 
van Sri Lanka-Belgium Association kunnen 
wij vandaag   nieuwe brillen schenken en 50 
mensen gelukkig maken.

Dinsdag 20 januari
Traditiegetrouw bezoeken wij op onze laatste 
volledige dag in Sri Lanka ons meisjestehuis 
‘Sinha Sal Sevana’ in Mattegoda.
Dit tehuis dat we bouwden in 1996, is 
een van de mooiste van het land. Het was 
oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van 
kinderen van soldaten, gesneuveld tijdens 
de jarenlange burgeroorlog. Ze staan er 
alleen voor en hebben tijdens hun jong 
leventje al vaak traumatische gebeurtenissen 
meegemaakt. Later kwamen er ook kinderen 
bij die verwaarloosd of verstoten werden 
door hun familie of wier ouders geen eigen 
inkomen hebben om hen te onderhouden. 
Ook slachtoffers van de tsunami van 
december 2004 werden er opgevangen.
Het tehuis dat bestuurd wordt door ‘Sri 
Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust’, 
een inwonende ‘matron’ (directrice) en 
drie personeelsleden is erkend door het 
‘Department of Probation and Child Care 
Services’ (ons ministerie van Kinderwelzijn). 
Deze overheidsdienst inspecteert regelmatig 
hoe het is gesteld met een aantal zaken 
zoals daar zijn: persoonlijke hygiëne, 

algemene netheid (slaapzalen, badkamers, 
keuken en eetzaal), mogelijkheid tot 
onderwijs (bereikbaarheid), sport- en 
spelmogelijkheden, kwaliteit van de voeding, 
medische zorg, organisatie en personeel.
Sedert de Lions Club van Colombo Somerset 
een steentje bijdraagt werd aan de 
oorspronkelijke naam ‘Sal Sevana’ (een bloem 
in de vorm van een overkapping) het woord 
‘Sinha’ (leeuw) toegevoegd.
Wij worden verwacht om drie uur zodat 
de kinderen hun schooluniformen hebben 
kunnen verwisselen voor kleurrijke kleedjes.
Wij komen   niet met lege handen en 
overhandigen aan de meisjes hun 
nieuwjaarsgeschenk, nl. een nieuw paar 
degelijke schoenen. Ook twee ventilatoren 
hebben wij bij. De thee met cake wordt door 
alle aanwezigen gesmaakt.
Op dit ogenblik zijn er 26 kinderen tussen 6 
en 18 jaar, de leeftijd waarop zij het tehuis 
moeten verlaten.
Ook dit jaar is er een meisje dat het tehuis 

verlaten heeft en op trouwen staat. Inoka komt 
haar aanstaande echtgenoot Sajith aan ons 
voorstellen. Een passend huwelijksgeschenk 
zal hun namens ons die dag overhandigd 
worden.
Voor de financiering van de dagelijkse 
werkingskosten (salarissen, voeding, kleding, 
gezondheidszorgen, opvoeding, boeken, 
schoolvervoer, extra lessen en onderhoud 
gebouwen) kunnen wij rekenen op enkele 
vrijgevige sponsors uit Vlaanderen. Wie 
hieraan wil meehelpen kan dat trouwens 
doen door maandelijkse stortingen van 25 
euro of door een eenmalige overschrijving op 
rekening BE89 7332 2911 9585 van Adoptie 
Sri Lanka vzw, Kontich.
Waarvoor dank bij voorbaat!

Woensdag 21 januari
Vandaag hebben wij tijd om wat uit te 
rusten in ons mooi hotel. 12 werkbezoeken, 
het kruipt niet in ons kouwe kleren. Onze 
chauffeur G.C. brengt ons om 16 u naar 
Bandaranaike International Airport waar we 
om 20 u vertrekken voor een vlucht terug 
naar huis en waar we donderdagmorgen om 
7.45 u aankomen.
Moe, maar tevreden over al wat wij 
verwezenlijkt hebben!

John & Line Van Dijck  

OP WERKBEZOEK IN SRI LANKA (VERVOLG) NIEUWE KLEUTERSCHOOL IN DORAMADALAWA
Na weken onderhandelen met de politici 
van Ruwangama om de eigendomsakte op 
naam van de school te zetten en omdat dit 
maar niet in orde kwam, werd beslist om dit 
dorp een nieuwe kleuterschool te geven van 
zodra de formulieren in orde zouden zijn. 
Vermoedelijk zal dit gebeuren in 2016.
Enkele ouders en de kleuterleidster in 
Doramadalawa vroegen ons een nieuw dak te 
leggen, nieuwe ijzers voor de ramen te zetten 
en nog enkele andere renovaties uit te voeren 
aan hun lokaal. Toen we een kijkje gingen 
nemen, zagen we dat de kleine, vervallen 
hal overbevolkt was en de kleutertjes geen 
bewegingsruimte hadden. Op dat ogenblik 
waren er nog eens 7 kleuters afwezig en we 
vroegen ons af waar die nog een plaatsje 
moesten vinden wanneer ze ook naar 
school zouden komen. Toen we voorstelden 
om een nieuwe hal te bouwen, begonnen 
alle aanwezigen te applaudisseren. In een 
recordtijd werden de eigendomspapieren in 
orde gebracht en op 9 maart werd de eerste 
steen gelegd voor hun nieuwe kleuterschool. 
Een monnik was bereid om de kleuters en 
hun leidster tijdelijk onderdak te verschaffen 
tot de school afgewerkt zou zijn. Het oude 
gebouw deed dienst om de metsers en hun 
helpers onderdak te geven, de materialen te 
stockeren en om het eten van de arbeiders te 
bereiden. Met man en macht werd er gewerkt 
om de hal met podium en twee kamertjes af 
te werken. Ook werden 2 toiletten gebouwd: 
één voor de jongens en één voor de meisjes. 
De school werd opgetrokken met cementen 
bakstenen, de muren werden bepleisterd 
en geschilderd, het dak werd gelegd en de 
ijzeren ramen en deuren geplaatst. De nieuwe 
school kreeg ook waterleiding en elektriciteit. 
De speeltuin brachten we ook in orde: een 
glijbaan, een klimrek, schommels, wippen 
en een draaimolen. Op 21 juni 2015 werd 
de school onder grote belangstelling van 
de inwoners officieel geopend en konden 
de kleuters met hun kleuterleidster de rest 
van het schooljaar in hun nieuwe school 
doorbrengen. Graag willen we elk jaar één 
kleuterschool bouwen om de kinderen 
voor te bereiden op het eerste leerjaar. De 
regering voorziet wel in lagere en middelbare 
scholen maar bouwt geen kleuterscholen. 
De ouders vinden het belangrijk dat hun 
kinderen minstens één jaar voorbereiding 
krijgen en daarom bouwt Adoptie Sri Lanka 
kleuterscholen. Indien jullie ons daarbij willen 
helpen, stort dan op BE89 7332 2911 9585 
met vermelding APL kleuterschool.

Linda Stabel
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We geven hierna een overzicht van de voornaamste verwezenlijkingen:

•	 42 nieuwe adopties

•	 Sponsoring van de werkingskosten van ons meisjestehuis ‘Sinha Sal Sevana’ en van de 
kleuterscholen van Galagoda, Pamunugama, Rusirugama, Thunthalawa en Vana Meekanda

•	 Bouw van 65 ‘droomhuisjes’ voor arme families in en rond Mihintale

•	 Renovatie van de ziekenzaal van het hospitaal van Nalanda

•	 Aanleg van ons 17de drinkwatersysteem in Hangarankanda

•	 Sponsoring van een bewustmakingsprogramma tegen dengue

•	 Bouw van een leeszaal voor een school in een sloppenwijk in Colombo

•	 Schenking van nieuwe schoenen aan de kinderen van ons meisjestehuis ‘Sinha Sal Sevana’

•	 Schenking van nieuwe brillen aan 100 slechtziende personen in Thunthalawa en Vana 
Meekanda

•	 Schenking van een elektrocardiogram machine, een vernevelaar en 4 bloeddrukmeters aan 
het hospitaal van Nalanda

•	 Schenking van nieuwe kleren aan oude en zieke mensen in Pamunugama

•	 Schenking van een rollator en een rolstoel aan het hospitaal van Anuradhapura

•	 Diverse andere schenkingen: 315 boekpakketten, 97 eindejaarspakketjes, 64 
voedselpakketten, een wc-stoel, een oogoperatie….

•	 Bouw van een kleuterschool in Doramadalawa

HIERNA EEN OVERZICHT VAN ONZE VOORNAAMSTE 
VERWEZELIJKINGEN IN 2014/2015

In 2015/2016 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 Mihintale, Pamunugama en Thanamalwila
•	 Sponsors voor ons studiebeursplan in Kandy
•	 De School voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Thanamalwila
•	 Ons Educatief Centrum in Pamunugama
•	 Ontwikkeling van Thunthalawa Village: bouw van huisjes, studiebeursplan enz.
•	 Renovatie van de bibliotheek van Iliambe school
•	 Uitrusting en chemicaliën voor de wetenschappelijke laboratoria van colleges in het district 

Polonnaruwa
•	 Renovatie van 20 arbeiderswoonsten in Ratwatte Lower Division
•	 Bouw van een kleuterschool in Delhousie
•	 Bouw van een kleuterschool in Doramadalawa
•	 Bouwmateriaal voor Samadi preschool en Kaleimayal Tamil kleuterschool
•	 Uitrusting voor een bejaardentehuis in Thanamalwila
•	 Aanleg van een drinkwatersysteem voor Kandajanapadaya
•	 Aanpassing van de spoedafdeling van het Ayurveda hospitaal in Minnariya
•	 Bijdrage voor de bouw van “droomhuisjes” in en rond Mihintale
•	 Bijdrage voor boekpakketten voor arme, schoolgaande kinderen
•	 Bijdrage voor babysets voor arme, zwangere vrouwen

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

ONZE PROJECTEN VOOR 2015/2016

Op belangrijke momenten in hun leven, doen 
de Sri Lankanen beroep op een astroloog.
Bij de geboorte van een kindje gaan de 
ouders naar de astroloog met de juiste 
geboortedatum en -uur. Hij/zij bepaalt dan 
de horoscoop en geeft de letters waarmee 
de ouders, de naam van de baby moeten 
samenstellen. Daardoor krijgen Sri Lankaanse 
kinderen hun naam pas één à twee weken na 
de geboorte.

Bij een huwelijk draagt de bruid een wit 
bruidskleed als teken van haar maagdelijkheid. 
Het tijdsschema met uren die de astroloog 
berekent, wordt heel nauwlettend gevolgd. 
Er is een tijd dat de bruidegom het huis van 
de bruid binnengaat, dat het koppel het 
huis verlaat, voor de ceremonie onder het 
huwelijksbaldakijn, voor het ondertekenen 
van de huwelijksakte, voor het aansteken van 
de olielamp en voor het aansnijden van de 
bruidstaart… De dag na het huwelijk draagt 
de bruid een rode sari en bepaalt de astroloog 
weer de tijd dat het paar naar het huis van 
haar schoonouders gaat, waar ze meestal hun 
intrek nemen.

Wanneer ze later een eigen huisje bouwen, is 
het weer de astroloog die bepaalt wanneer 
men de bouwwerken start. Hij/zij geeft dan de 
juiste tijd om het bouwterrein met een koord 
af te spannen, om de eerste spadesteek te 
doen en om de eerste steen te leggen. Deze 
steen is eigenlijk een doosje van 1 kubieke 
decimeter waarin zo’n twintigtal verschillende 
kruiden zitten oa. zout, peper, nootmuskaat, 
mosterdzaadjes, kurkuma, mounnette, kaupi, 

rijst,…. Al deze kruiden moeten de bewoners 
van het nieuwe huis veel geluk brengen. 
Wanneer het dak wordt gelegd, bepaalt de 
astroloog weer het juiste tijdstip waarop de 
schrijnwerker de eerste dakbalk legt. Diezelfde 
dag wordt ook het uur bepaalt waarop de 
eerste deurstijl moet geplaatst worden. 

Wanneer uiteindelijk de bewoners hun intrek 
willen nemen in hun nieuwe woning, doen 
ze weer een beroep op de astroloog om 
het tijdstip te bepalen waarop ze hun huis 
binnengaan en wanneer ze melk moeten 
laten overkoken. In de woonkamer wordt 
een klein houtvuurtje gemaakt, waarop een 
aardewerken kruikje met melk aan de kook 
wordt gebracht. Wanneer de melk overkookt, 
zullen de bewoners een gelukkig leven krijgen.

Verder hebben de Sri Lankanen ook nog een 
gunstig tijdsschema met het Singhalees en 
Tamil Nieuwjaar op 13 en 14 april. Hierop 
wordt bepaald wanneer het nieuwe jaar exact 
begint, wanneer men voor het eerst vuur mag 
maken, wanneer men voor het eerst mag 
eten en wanneer men geld mag uitwisselen. 
Op dit tijdsschema zijn ook de kleuren van 
de kleren vermeld, die men best draagt bij al 
deze activiteiten. Er wordt ook aangegeven 
wanneer men na Nieuwjaar weer aan het werk 
kan gaan.

De Sri Lankanen zijn er van overtuigd dat, 
wanneer men al deze raadgevingen strikt 
opvolgt, hun geluk voor altijd is verzekerd. 

Linda Stabel

ASTROLOGIE IS BELANGRIJK IN HET LEVEN 
VAN DE SRI LANKANEN

Dit jaar profiteerden we voor de laatste maal 
dat onze zoon in het lager onderwijs zit, om 
met Pasen het mooie Sri Lanka nog eens te 
bezoeken. Naast een ontspannende reis, met 
een bezoek aan het nu volledig ontsloten 
Noorden, waren we ook uitgenodigd om 
enkele projecten te bezoeken.

Zo was er eerst de opening van het waterproject 
in Hangarankanda, waarmee we ongeveer 
1120 mensen bereiken.

Na de verwelkoming wandelden we onder 
luide begeleiding van een zeg maar spontane 
fanfare naar boven waar de waterzuivering 
staat. Daar onthulden we een eerste inscriptie. 

Terug naar beneden toe, omringd door 
kinderen en veel lachende gezichten, waar we 
plaatsnamen voor het aansteken van de haan, 
en voor de speeches. Na de korte ceremonie 
moesten we nog de herdenkingsplaat officieel 
openen. Een leuke waardering uiteraard, en 
tegelijkertijd een rare gedachte dat daar, 
zo ver weg op enkele theeplantages, een 
herdenkingsplaat staat voor onze vereniging. 

Het zijn geen plaatsen waar je als toerist per 
toeval passeert, maar ze zijn wel een stukje van 
ons, in onze harten.

Daarna gingen we kijken naar de renovatie 
van Ratwatte Lower Division, waar de werken 
serieuze vertraging opliepen door het 
slechte weer. Toch konden we zien dat de 
dakconstructie volledig vernieuwd was. Nu 
nog de renovatie van de huisjes zelf, de gevels 
en de aanleg van een klein voetpad.

Een volgende etappe brengt ons naar Mihintale, 
bij Linda Stabel. De lagere scholen van Meldert 

en Baardegem hebben hun vastenaktie gewijd 
aan het project van de Droomhuisjes. Ook in 
Wilsele sprong een school op de kar en zette 
zich in voor de huisjes. Alles samen konden we 
2 huisjes sponsoren, die tussen het einde van 
de aktie en ons bezoek al gebouwd waren ! Een 
huisje staat er op een goede 2 weken. Een van 
de families was zowaar al begonnen met de 
aanbouw van een veranda voor het huis, wat 
ons bijzonder veel plezier deed.

Voor meer informatie over deze en andere 
projecten die we hebben begeleid verwijzen 
we graag naar www.sri-lanka-in-ons-hart.be

SRI LANKA IN ONS HART - KORT REISVERSLAG
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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;
• 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 Linda Stabel, Missaka Mawatha 20/4, Mihintale, Sri Lanka of  
lindastabel@gmail.com.

VOOR MEER INFO AANGAANDE FINANCI ËLE ADOPTIES NEEM JE 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, CEO of the National Institute of Exports.

‘Wedding photographs of Inoka, the girl who till her marriage on 13th May 2015 has been staying 
the longest time in our Childrens ‘ Home ‘Sinha Sal Sevana’.

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.


