
Belangrijke mededeling

gdPR,
BESchERmINg vAN uW PERSOON-
LIJKE LEvENSSfEER
Op 25 mei 2018 trad de “Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming” (AVG), 
of beter bekend onder de naam GDPR 
(General Data Protecti on Regulati on), in 
werking.

Deze verordening heeft  als doel de Euro-
pese burgers meer controle te geven over 
hun persoonlijke gegevens, een evoluti e 
waar Adopti e Sri Lanka vzw als verant-
woordelijke vereniging mee voor instaat.

Adopti e Sri Lanka vzw blijft  zich ertoe 
verbinden u op de meest transparant 
mogelijke manier op de hoogte te houden 
van het gebruik van uw persoonlijke ge-
gevens.

Het weze reeds benadrukt dat wij deze 
gegevens uitsluitend voor offi  ciële (fi s-
cale att esten, …) of caritati eve (fi nanciële 
adopti es, sponsoring projecten) doelein-
den, nooit voor commerciële, gebruiken.
U kan te allen ti jde de gegevens die wij 
over u hebben opgeslagen, opvragen, 
controleren, corrigeren of laten schrap-
pen.

Meer info hierover vindt u in de Priva-
cyverklaring in de rubriek ‘Wie zijn we?’ 
op onze webstek:

www.adopti esrilanka.be

voorwoord

Het voorbije jaar werd er weer veel gerealiseerd om het 
leven van minderbegoeden in Sri Lanka aangenamer te ma-
ken, dankzij gift en van parti culieren, legaten, acti viteiten 
van scholen en verenigingen, gemeentelijke subsidies en 
sponsoring van Pidpa en van de Gasthuiszusters in Antwer-
pen.

De start van de mobiele bibliotheek was een succes. Het 
boekenaanbod werd reeds uitgebreid en er komen steeds 
meer lezers.

Dankzij een Belgisch gezin dat de geboortegeschenken aan 
onze organisati e afstond door ons rekeningnummer op de 
geboortekaartjes te vermelden, is de bedeling van kinds-
korven aan arme, zwangere vrouwen volop aan de gang.

Verder werden er weer een aantal drinkwaterprojecten 
gerealiseerd, linehouses gerenoveerd, huisjes gebouwd, 
studietafels geschonken, voedsel- en schrift pakkett en uit-
gedeeld, ...

Daarnaast blijven er enkele belangrijke projecten doorlopen zoals de permanente zorg voor ons 
weeshuis in Mathegoda, de hulp aan het mentaal gehandicaptentehuis in Thanamalwila en ons 
fi nancieel adopti eplan van kansarme kinderen.

De bouw van een medisch centrum in Udatenna en van een kinderkliniek in Hudugama staan op de 
planning.

Het is dankzij uw steun dat wij hier, in Sri Lanka, zoveel waardevolle hulp kunnen bieden. Wij hopen 
in de toekomst ook op jou te kunnen rekenen. Hartelijk dank!

 Linda Stabel

vzw Adoptie Sri Lanka
Leopoldstraat 83, 2570 Duff el

KBO nr. 0442 222 703

KRANTJE 2018 (verschijnt jaarlijks)
V.U. Linda Stabel, Leopoldstraat 83, 2570 Duff el

www.adopti esrilanka.be
info@adopti esrilanka.be

Praktische weetjes

contact:
Linda Stabel

lindastabel@gmail.com

Adres ter plaatse:
Missaka Mawatha 20/4 - Mihintale

Rekeningnummer vZW:
BE89 7332 2911 9585

Pannenkoekennamiddag!

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

Noteer dan alvast in je agenda onze volgende
pannenkoekennamiddag:

ZONDAg 30 SEPTEmBER 2018
in zaal Pronkenborg

(naast kerk van Konti ch-kazerne)
van 14u tot 18u

Linda Stabel zal aanwezig zijn.
Ze verstrekt je graag informati e over

onze vele projecten in Sri Lanka



Zussen uit Duffel bouwen huizen en scholen op Sri Lanka door Chris Van Rompaey (GVA)

De Duff else vzw Adopti e Sri Lanka gaat een mobiele bibliotheek in haar scholen in verschillende 
dorpen in Sri Lanka opstarten. Voorzitt er Linda Stabel is nu in België om hiervoor én voor andere 
projecten fondsen te verzamelen.

Linda Stabel en haar zus Diane leerden de vzw Adopti e Sri Lanka in 1992 kennen. “We maakten 
toen met wijlen Gaston Dillen een rondreis door Sri Lanka. Gaston ging als reisleider vaak naar Sri 
Lanka en nam dan steeds leesbrillen mee om daar aan de arme mensen te schenken. De hulp aan 
de bevolking breidde uit en Gaston kon op steeds meer vrijwilligers rekenen. Uiteindelijk richtt e hij 
in 1992 de vzw Adopti e Sri Lanka op”, zegt Linda Stabel.

“Enkele jaren na onze rondreis werden we lid van die vzw en sinds 2009 ben ik er de voorzitt er 
van”, zegt Linda. “In die ti jd ging ik twee keer per jaar naar Sri Lanka: in de paasvakanti e startt e ik er 
telkens een nieuw project op en in de zomervakanti e ging ik kijken hoever het ermee stond. Maar 
toen ik in augustus 2010 met pensioen ging als directeur van basisschool Sint-Montf ort in Konti ch, 
heb ik beslist om nagenoeg permanent in Sri Lanka te blijven.”

PREKEN IN KERKEN
“Een keer per jaar kom ik naar huis in Duff el: het ene jaar in maart, het andere jaar in oktober. Ik ga 
dan spreken in scholen en bij verenigingen overal in Vlaanderen. Ik ga ook preken in kerken. Zo was 
ik vorig jaar te gast in enkele kerken in Lier en Koningshooikt. Die enkele weken dat ik hier ben, staan 
dus volledig in het teken van fondsenwerving, want onze vzw draait volledig op gift en.”

Die gift en zijn broodnodig, want de vzw Adopti e Sri Lanka is erg acti ef in Sri Lanka. “We hebben er 
bijvoorbeeld met geld van twee Belgische families in het midden van de jaren negenti g een weeshuis 
gebouwd in Mathegoda, in de buurt van de hoofdstad Colombo. Samen met een van die families 
fi nancieren we er de werking nog alti jd van.”

“In Thanamalwila steunen we dan weer een instelling waar 54 mentaal gehandicapten verblijven. 
Die zijn trouwens allemaal via onze vzw door Belgen fi nancieel geadopteerd. In het verleden hebben 
we die instelling al uitgebreid met een kippenkwekerij, bouwden we er een muur rond en kochten 
we materiaal voor de keuken aan. Binnenkort bouwen we er een watertoren.”

WATERLEIDINg
“Over water gesproken. De voorbije jaren lieten we in zeventi en dorpen in de regio Matale water-
leiding leggen. In die dorpjes wonen arme mensen die theeblaadjes plukken. Ze leven er in lemen 
huisjes die de Engelsen er tweehonderd jaar geleden bouwden. Voor water moesten ze soms tot 
twee kilometer stappen. Met onze vzw hebben we ervoor gezorgd dat ze nu per twee gezinnen 
een kraantje vlak voor de deur hebben. We gaan er trouwens ook nog eens achtti  en krotwoningen 
renoveren, een project van zo’n 20.000 euro.”

“Een ander groot project dat we de voorbije drie jaar realiseerden was de bouw van honderd huizen 
met twee kamers ter vervanging van de modderhutt en. Daar wonen nu gezinnen met schoolgaande 
kinderen in, van wie we weten dat ze later geen huisje erven. Elke huisje kostt e ons 2.500 euro.”

BIBLIOThEEK
“Momenteel zijn we met een gloednieuw project begonnen. Die honderd huisjes die we bouwden, 
liggen namelijk allemaal in afgelegen dorpjes zonder bibliotheek. Ook de schooltjes beschikken er 
niet over een bibliotheek. Toch weet ik dat de kinderen graag lezen, maar met hun karig loon kun-
nen de ouders natuurlijk zelf geen boeken aanschaff en.”

“Daarom gaan we met onze vzw binnenkort kinder- en jeugdboeken kopen. Elke eerste zondag rijden 
we dan naar een van onze kleuterscholen en kunnen de kinderen de boeken grati s uitlenen. Met 
onze kleuterscholen bedoel ik de vier scholen die onze vzw er sinds 2010 heeft  gebouwd. Voortaan 
zouden we trouwens graag één kleuterschool per jaar willen bouwen. Het prijskaartje: 23.000 euro 
per school.”

Zaterdag vliegt Linda weer naar Sri Lanka. Zus Diane blijft  in Duff el en legt daar allerlei afspraken 
vast voor het volgende verblijf van Linda. Ze zamelt ook kleren en brillen in en organiseert mee de 
jaarlijkse pannenkoekendag in Konti ch. Verder houdt ze zich bezig met het opstellen van de adop-
ti edossiers, want voor slechts 52 euro per jaar kunt u een kind in Sri Lanka fi nancieel adopteren.

Studietafels en stoelen

Heel wat kleuterscholen, lagere  en middelbare 
scholen beschikken niet over goede studieta-
fels en stoelen. Zo hebben we, bij het begin 
van het nieuwe schooljaar, 20 kapott e stoelen 
en enkele lessenaars van een school door onze 
schrijnwerker laten herstellen.

Het meubilair was in erbarmelijke staat: de 
rugleuningen ontbraken en van de zitvlakken 
ontbraken planken zodat de billen van de leer-
lingen werden geplet. Ze moesten ook met 2 op 
1 stoel zitt en! In de nieuwe kleuterschool in Gi-
nikathuwewa ontbraken ook tafels en stoeltjes. 
Bij de opening werd dit probleem verholpen: 5 
tafels en 20 stoeltjes werden geschonken.

Zeer veel kinderen moeten hun huiswerk ma-
ken, zitt end op de betonnen vloer, soms ook op 
aangestampte aarde, wegens gebrek aan het 
nodige meubilair. Daar heeft  Adopti e Sri Lanka 
vzw ook een einde aan gemaakt, door deze fa-
milies een houten studietafel te schenken met 
daarbij, voor elk studerend kind, een plasti c 
stoel.

Voor de aankoop van 1 studietafel en 1 stoel 
hebben we een bedrag van € 50 nodig. Wij ho-
pen op deze manier de studieresultaten van de 
armere leerlingen en studenten te verbeteren.

hydroPlus toelage

Op zondag, 18 maart 2018, ontving Diane 
Stabel €1304 uit handen van Mr. Ronny Sabo, 
algemeen directeur van Pidpa.

De subsidie HidroPlus werd gegeven voor ons 
ingediende dossier voor de bouw van de water-
toren in Thanamalwila.



SRI LANKA IN EEN NOTENDOP

OffIcIëLE NAAm
Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

BESTuuR
het land wordt bestuurd door een president die om de 5 jaar wordt verkozen

OPPERvLAKTE
66 600 km² (2 x België)

Ligging
ten zuidooosten van India, in de Stille Oceaan

KLImAAT
tropisch, gemiddelde temperatuur in de schaduw: tussen de 30° en 40° C, behalve in de berg-
gebieden

muNTEENhEID
Sri Lanka Rupee (180 LKR = ± €1)

hOOfDSTAD
Sri Jayawardanepura Kotte (de officiële)  
Colombo (de commerciële)

BEvOLKINg
 ‒ De Wedda’s, enkele duizenden. Ze zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland, 

te vergelijken met de Aboriginals in Australië. Ze vertonen een negroïde afkomst en 
spreken hun eigen taal

 ‒ De Singalezen, ongeveer 73% van de bevolking. Ze zijn afkomstig uit Noord-India 
(Ariërs). Ze spreken Singalees en zijn voornamelijk boeddhisten. Meer dan 1 miljoen zijn 
katholiek.

 ‒ De Tamils, ongeveer 17%. Ze komen uit Zuid-India (Dravieden). Ze spreken Tamil en zijn 
hindoes.

 ‒ De Moslims, ongeveer 8%. In de loop van de tijd kwamen ze uit verschillende gebieden 
van zuidoost Azië, velen uit Maleisië. Ze leerden en spreken hier Tamil en behoren tot 
de islamitische godsdienst.

 ‒ Minderheden zoals o.a. Engelsen, Fransen, Belgen, … ook Burghers, afstammelingen 
van de vroegere, koloniale heersers

geschiedenis
Gedurende honderden jaren heersten de Singhalese koningen over het eiland. Hun troon werd 
soms, tijdelijk, ingenomen door Tamils. Ze verplaatsten enkele keren hun hoofdstad en het 
gebeurde ook dat het eiland werd opgesplitst in twee of meer delen. De bijzonderste hoofd-
steden waren: Anuradhapura, Polonnnaruwa, Kandy, Colombo.

Vanaf ongeveer 1500 verschenen de Portugezen op het toneel, vanaf de helft van de 17de 
eeuw kwamen de Hollanders, vanaf de 19de eeuw de Engelsen. Ze heersten hier elk nagenoeg 
150 jaar. Op 4 februari 1948 werd het eiland onafhankelijk en in 1971 veranderde men de 
naam Ceylon in Sri Lanka, wat ’ parel in de Indische Oceaan ‘ betekent.

De bijna 30 jaar durende burgeroorlog tussen het regeringsleger en de zogenaamde “Tamil-
tijgers”, de militante organisatie van de Tamils die streden voor onafhankelijkheid voor de 
noordelijke en oostelijke gebieden waar zij de meerderheid vormen, werd op 9 mei 2009 in het 
voordeel van de Srilankaanse strijdkrachten beslecht.
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BASED ON:

babysets voor zwangere vrouwen

Wanneer zwangere vrouwen op prenatale 
raadpleging gaan, krijgen ze een lijstje van za-
ken waarover zij moeten beschikken als de 
bevalling nabij is.

Zo’n babyset bestaat uit: een plastic badje, een 
muskietennetje, 12 luiers, 6 babykleedjes, een 
mutsje en sokjes, een kleine thermoskan, een 
handdoek, een rubberen bedbeschermer, een 
doos met: talkpoeder, babycrème, borsteltje en 
zeep in een doos.

Om al deze zaken op te bergen hebben ze ook 
een plastic draagmand nodig. De moeders moe-
ten ook voor zichzelf 2 bloezen en 2 stukken 
stof meebrengen, waarmee ze een wikkelrok 
kunnen maken en toiletgerief: zeep, handdoek, 
kam.

Voor arme vrouwen is het vrijwel onmogelijk 
om al deze zaken aan te schaffen. Zo’n volledige 
babyset kost rond de € 45. Het geld voor dit 
project werd geschonken door een Belgische 
familie. Zij stonden hun geboortecadeautjes af 
door op de geboortekaartjes het banknummer 
van Adoptie Sri Lanka te vermelden.

Hartelijk dank voor dit mooi initiatief waardoor 
er Sri Lankaanse families werden geholpen bij 
hun gezinsuitbreiding.



mobiele bibliotheek

Tijdens het bouwen van de 100 huisjes in de verschillende arme dorpen, in de buurt van Mihintale, 
hebben we gemerkt dat de kinderen niet beschikken over leesboeken. Ze hebben daar geen school- 
of dorpsbibliotheek. Boeken zijn door de ouders ook niet te betalen vanwege hun karig inkomen.

Het voorbije jaar kochten we een groot aantal kinder- en jeugdboeken in het Singhalees. Ik num-
merde ze, maakte lees- en boekkaarten en zorgde dat ze allemaal voorzien werden van een plastic 
kaftje.

Regelmatig bezoeken de ouders met hun kinderen de mobiele bibliotheek die één keer in de maand 
bij ons thuis en in hun dorpskleuterschool wordt opgesteld. Het aantal lezers groeit bij elke uitleen-
beurt. Ook sommige volwassenen tonen al belangstelling.

Zo denken we eraan om het boekenaanbod voor hen uit te breiden. De mensen appreciëren dit 
project ten zeerste, daar ze alles gratis kunnen ontlenen en op die manier ook het leesplezier en de 
hunker naar kennis bij hun kinderen bevorderen.

Steeds meer mensen die leven in de droge zone van Sri Lanka, lijden aan 
aandoeningen die verband houden met de nieren. Veel inwoners van de 
dorpen en nieuwe nederzettingen in de districten Polonnaruwa, Anurad-
hapura en Kurunegala ondervinden herhaaldelijk klachten ten gevolge 
van het ontbreken van zuiver drinkwater.

De mindere kwaliteit van het beschikbare water in de bronnen maakt ze 
minder geschikt om te drinken. Niettemin blijven de bewoners, bij gebrek 
aan beter, dat water drinken. Nieraandoeningen zijn het onvermijdelijk 
resultaat.

De centrale overheid en de lokale provincies treffen vaak maatregelen om 
te zorgen voor zuiver water dat vervoerd wordt in containers.

Aangezien deze oplossing niet kan blijven duren, hebben vrijwilligersor-
ganisaties drinkwaterprojecten gesponsord in de nieuwe nederzettingen. 
Ieder project dat zuiver drinkwater levert aan zo’n 300 tot 400 gezinnen, 
kost iets meer dan twee miljoen roepies (€11.000).

Sri Lanka Belgium Association is zo’n vrijwilligersorganisatie die zich be-
reid heeft verklaard hulp te verlenen. De financiering hiervoor ontvangt 
zij van de Belgische liefdadigheidsorganisatie Adoptie Sri Lanka vzw. Het 
meest recente drinkwaterproject dat door laatstgenoemde organisatie 
werd gefinancierd, werd op 9 april 2017 open verklaard in Welikanda in 
het district Polonnaruwa.

Het tweede drinkwaterproject dat nu via Sri Lanka-Belgium Association 
wordt georganiseerd, bevindt zich in Kadjuwatta, eveneens in het district 
Polonnaruwa. Dit project zal per dag ongeveer 10.000 liter gezuiverd 
water leveren aan de 300 gezinnen in deze streek. Het zal worden open 
verklaard op 4 april 2018 en zal worden beheerd door Samagi Death Do-
nation Society in Kadjuwatta.

Drinkwater van België voor Kadjuwatta vertaald van www.dailymirror.co.uk

computerlessen voor visueel beperkten

In het Anuradhapura district zijn 25 visueel ge-
handicapten die verlangen een computercursus 
te volgen. Voor deze mensen is er echter geen 
instelling die een lesprogramma ICT aanbiedt.

De Rajaratha Federation of the Visually Handi-
capped wilde dan ook zeer graag deze mensen 
helpen door zo’n cursus in te richten, gegeven 
door een specialist in deze materie. Wanneer 
deze cursus een succes blijkt, willen ze dit graag 
uitbreiden naar andere districten.

In het verleden deden deze mensen al meer-
maals beroep op Adoptie Sri Lanka o.a. voor 
de aankoop van sprekende horloges, radio’s, 
blindenstokken, braillematerialen.... Deze keer 
vroegen ze hulp voor de aankoop van 2 compu-
ters, 2 computertafels en stoelen. Ze beschik-
ten reeds over 2 computers. De voorzitter van 
de Federatie schonk zijn eigen computer en zo 
kwam het aantal op 5.

De prijs die wij betaalden voor de aankoop van 
het gevraagde materiaal bedroeg € 535. Eind 
mei gingen de eerste lessen van start.



2800 Arme kinderen kregen schriftpakketten

Naar jaarlijkse gewoonte reden Gamini en ik, eind november, met een 
driewieler naar alle arme gezinnen in Mihintale en omliggende dorpen. 
We gaven hen een genummerde bon waarmee ze op 10 december voor 
al hun schoolgaande kinderen een aangepast schriftpakket bij ons konden 
ophalen. In een schrift noteerde Gamini de naam van vader/moeder en 
de leerjaren waarin hun kinderen in januari zullen starten. Het nieuws van 
de gratis schriftpakketten verspreidde zich als een lopend vuurtje en vele 
mensen kwamen ook aan onze deur om een pakket te vragen.

Op 30 november werden alle schriften besteld en twee dagen later werden 
ze geleverd. Gedurende vier dagen werd er naarstig ingepakt. Naargelang 
het leerjaar kregen de kinderen 1 of meerdere ruitjes- en lijntjesschriften. 
De leerlingen van het eerste leerjaar kregen ook nog 2 potloden, 1 gom en 
1 puntenscherper. Voor het twaalfde en het dertiende leerjaar werd nog 
1 A4 oefenschrift extra voorzien. In ieder pakket werd een begeleidende 
brief gestoken waarop men kon lezen waarom Adoptie Sri Lanka vzw de 
schriftpakketten aanbood. Op de buitenzijde werd het logo van onze ver-
eniging gekleefd.

Op 9 december werd alles in gereedheid gebracht voor de bedeling: drie 
tenten werden opgesteld, kleurrijke vlaggen werden langs de kant van de 
weg geplaatst, spreuken i.v.m. levenswijsheid werden op goed zichtbare 
plaatsen aangebracht, luidsprekers werden opgehangen, tafels, stoelen 
en schriftpakketten werden klaargezet.

Op 10 december stonden om 7u de eerste mensen met hun kinderen al in 
de rij voor de poort. Toen alle vrijwillige helpers aanwezig waren, werden 
om 8u45 de Belgische, de Sri Lankaanse en de boeddhistische vlag gehe-
sen, traditioneel werd de olielamp aangestoken en de bedeling ging van 
start. De rij wachtende families was zeer lang, de hele dag. De zon was 
van de partij. Daarom hadden we een ton van 1000 liter water voorzien 
waarmee de mensen hun dorst konden lessen. Sri Lankaanse muziek 
galmde door de luidsprekers. Regelmatig werd deze onderbroken door 
de omroeper die iedereen duidelijk maakte wat de bedoeling was van 
deze schriftbedeling door Adoptie Sri Lanka vzw. In de namiddag kwam 
een televisiereporter van Rupavahini langs om een korte filmopname te 
maken van het gebeuren. Deze werd in het avondjournaal van woensdag 
13 december uitgezonden.

Dankzij de uitstekende voorbereidingen en het organisatietalent van 
Gamini, verliep alles op wieltjes en konden we rond 21u. tevreden terug-
blikken op deze activiteit.Vele mensen drukten hun appreciatie uit voor 
het waardevolle project dat op touw werd gezet en dat, dankzij gulle 
schenkers uit België, kon gerealiseerd worden! 

Bouw van nieuwe kleuterschool in ginikathuwewa

In 2017 ontving Adoptie Sri Lanka VZW 20 000 Euro van het Sint-Joze-
finstituut in Kontich. De studenten organiseerden, gedurende het hele 
schooljaar, tal van activiteiten om dit bedrag te verzamelen. Het gemeen-
tebestuur van Kontich schonk 3000 euro subsidie en daarmee was het 
volledige bedrag om een kleuterschool te bouwen bereikt.

In Ginikathuwewa, een deelgemeente van Kalanchiya, ten noorden van 
Rambewa, werd er een bouwgrond gevonden naast de plaatselijke tem-
pel. De eerste steen werd gelegd en er werd begonnen met het graven 
van fundamenten.

Bij het maken van de drie laatste bouwputten voor de betonnen kolom-
men, stuitten de arbeiders op een rotsblok in de ondergrond. Om die te 
verbrijzelen was er heel wat mankracht vereist.

Na enkele dagen noeste arbeid, sloegen de weersomstandigheden om en 
stak de moesson een stok in onze wielen. Wij moesten, noodgedwongen, 
gedurende een tiental weken, de bouwwerken stopzetten. Nadien gingen 
de metsers en hun helpers weer volop aan de slag.

De muren werden opgetrokken, de fundamenten gevuld, de ringbalk en 
de vloer gegoten, het dak werd gelegd, de muren bepleisterd en geschil-
derd en voor de ramen en de deuren werden ijzers geplaatst om onge-
wenste bezoekers buiten te houden. Ondertussen werden er ook nieuwe 
meubeltjes besteld. Een plaatselijke schrijnwerker zorgde voor een vijftal 
tafels en er werden twintig plastic stoeltjes aangekocht.

Vele dorpelingen kwamen dagelijks een kijkje nemen en zagen hun school 
uit de grond rijzen. Zij uitten meermaals hun grote dankbaarheid voor 
deze enorme hulp aan hun gemeente. 



Hidogama is gelegen in het district Anuradhapura op zo’n 300 km van Colombo. Er leven in deze 
landelijke gemeente 250 families die samen een 10 000 personen tellen. In deze streek is drinkwater 
schaars en daarom wilde men een waterfilterinstallatie voorzien.

Mr. Amaradasa Gunawardana, de voorzitter van de Sri Lanka-Belgium Association, een organisatie 
waar wij al jaren mee samenwerken, vroeg onze hulp om dit te realiseren.

Op zaterdag, 23 juni werd deze installatie officieel door mij geopend onder grote belangstelling van 
de plaatselijke bevolking met muziek, dans en de daarbij horende toespraken. Het toezicht op de 
installatie werd overgedragen aan de landelijke ontwikkelingsorganisatie van Hidogama.

In Pothanegama, een deelgemeente van Siyambalagaswewa, vroeg men een waterpomp en twee 
watertanks met elk een capaciteit van 2000 liter. De dorpsbewoners bouwden zelf het pomphuis 
waarin de waterfilter, geschonken door de regering, werd geplaatst. Het water komt uit een nabij-
gelegen waterput. Het hele dorp beschikt nu over zuiver drinkwater.

Waterprojecten in hidogama en Pothanegama

Enkele maanden geleden waren er in Sri Lanka 
grote overstromingen en landverschuivingen 
vanwege de hevige moessonregens en een 
cycloon. 300 Mensen lieten daarbij het leven 
en duizenden moesten noodgedwongen hun 
huizen verlaten en werden in vluchtelingen-
kampen ondergebracht.

In Hunugala werden 2 linehouses getroffen. 
Deze gebouwen waren 100 jaar oud en wer-
den door de Engelse kolonisten gebouwd. De 
daken werden weggeblazen door de felle wind 
en sommige delen stortten in. Al het dakhout 
werd zwaar beschadigd. Muren barstten en 
voetpaden waren in een erbarmelijke staat. 28 
families bestaande uit 91 mensen verloren hun 
woning in blok 4 en 9.

Deze blokken zijn 72 m lang en 12 m breed. Ze 
worden in het midden gescheiden door een 
centrale muur. Aan beide zijden wonen de 28 
families in afzonderlijke kamers. Het merendeel 
van de bewoners zijn schoolgaande kinderen.

Shanthinikethanaya, een plaatselijke NGO, waar 
wij al jaren mee samenwerken, vroeg onze hulp 
om deze linehouses te herstellen.

Onder het toezicht van Mr. Jayawardane wer-
den de kapotte daken verwijderd, het dakhout 
vervangen en A-manoplaten gelegd, de gebar-
ste muren hersteld, de bepleisteringen vervan-
gen en de voetpaden heraangelegd.

De arme theeplukkers, allen Tamils, wonen nu 
in veel betere omstandigheden en zijn enorm 
dankbaar.

We sincerely thank the 
personalities responsible for 

our projects in Sri Lanka

mr. Amaradasa gunawardana, president 
of Sri Lanka-Belgium Association,

mr. mahen Kariyawasan, founder trustee 
of Sal Sevana Children’s Home,

mrs. geethanee, chairperson, and 
mr. Wattegedara Jayawardane, project 

co-ordinator of Matale Elders Benevolent 
Society,

mrs. Thilaka Perera, chairperson of Lanka 
Mahila Samithi,

Dr. Ranga Nanayakkara, director of Susith 
Sarana Foundation,

The president and Board of Directors of 
the Lions clubs of colombo and Kandy, 

matale Elders Benevolent Society, 
Sri Lanka-Belgium Association and 

Susith Sarana foundation,

mr. Sarath Lanka Perera, director of the 
school for mentally handicapped children 

in Thanamalwila,

mr. P. g. gamini, project co-ordinator 
Mihintale area.

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

herstellen van linehouses 4 en 9 in hunugala



Mahasenpura is een klein landelijk dorpje, gelegen op de weg van Kebithigollewa naar Padaviya en 
Pulmudey. Daar is een klein naaiatelier dat werd opgericht door een dochter van een arme familie.

Het meisje heeft  nog drie zussen. De oudste is reeds getrouwd en heeft  een zoontje. Zij werkt als 
sti kster bij haar zus en woont met haar gezin ook in het ouderlijk huis. De tweede jongste studeert 
aan de Rajaratha universiteit in Mihintale. Zij zit in haar derde jaar. Het jongste meisje heeft  zopas 
het staatsexamen van het elfde leerjaar afgelegd en wacht op haar resultaat.

Toen de universiteitsstudente hulp voor haar studies vroeg, maakte ik kennis met deze familie. De 
vader kreeg 3 jaar geleden een beroerte en is gedeeltelijk verlamd. De twee oudste meisjes van het 
gezin werkten verschillende jaren in een naaiatelier in de buurt van Colombo. Voor 8 uur per dag 
hard werken, verdienden ze 500 roepie. Ze kregen amper ti jd om te eten. Hier leerden ze de sti el.

De tweede oudste dochter volgde ook nog gespecialiseerde naaicursussen en uiteindelijk schreef ze 
een businessplan om een lening bij de bank af te sluiten om 8 naaimachines aan te schaff en voor het 
produceren van bh’s. Het naaiatelier werd ingericht in een kamer van het ouderlijk huis. De ingang 
oogde vervallen: het dak bestond uit verroeste ijzeren platen dat steunde op houten stokken, de 
vloer was verweerde beton, het huis was niet bepleisterd. Van op de rijbaan merkte men niet eens 
dat daar een klein fabriekje was.

Wij besloten om deze ondernemende familie een steuntje in de rug te geven. De volgende weken 
werd er hard gewerkt. Er kwam een nieuwe luifel met A-mano platen en een nieuwe betonnen 
vloer. Het naaiatelier werd helemaal bepleisterd. Aan de straat werd een uithangbord geplaatst.

Er werken nu 5 vrouwen: de 2 zussen en nog 3 andere sti ksters. Er zijn reeds enkele winkeliers uit 
de nabije dorpen en steden die hun bh’s te koop aanbieden. Hun droom om als zelfstandige aan het 
werk te gaan, hebben ze nu al waar gemaakt en ze hopen dat hun zakencijfers de volgende maanden 
de hoogte zullen ingaan.

Wij wensen hen daarbij veel succes!

naaiatelier in mahasenpura

Enkele andere projecten in beeld

Uitdelen van voedselpakkett en (foto 1 en 2).

Een succesverhaal . In oktober 2017 is er op-
nieuw een meisje uit Sinha Sal Sevana (een 
meisjestehuis dat Adopti e Sri Lanka vzw al jaren 
steunt) gehuwd. Shani Manjani slaagde in 2009 
voor haar diploma hoger middelbaar onderwijs, 
waarna ze een opleiding voor verpleegster met 
succes afrondde. Een bewijs te meer dat onze 
inspanningen lonen (foto 3).

Adopti eouders bezoeken hun adopti ekinderen 
(foto 4).

Schenken van schrift pakkett en (foto 5).

Van 9 u tot 12 u is het zondag spreekuur. Men-
sen komen dan bij mij thuis om allerlei zaken 
te vragen zoals: een bril, krukken, hulp voor: 
hun huisje, een operati e, een WC, voedsel,.... 
Ze komen ook brieven en extra centjes van hun 
adopti efamilie ophalen (foto 6).
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Enkele verwezenlijkingen in 2017-2018 dankzij jullie donaties
 ‒ Werkingskosten meisjestehuis Sinha Sal Sevana in Mattegoda
 ‒ Werkingskosten vijf kleuterscholen
 ‒ Uitbetaling financiële adoptie aan 240 kinderen
 ‒ Uitbetaling studiebeurzen aan 745 scholieren en studenten
 ‒ Bouw van onze 17de kleuterschool met speelplein voor 50 kinderen in Ginikathuwewa
 ‒ Aanleg van ons 26ste en 27ste drinkwaterproject in Pudukaduwa en Kadjuwatta
 ‒ Bouw van een watertank voor de mentaal gehandicaptenschool in Thanamalwila
 ‒ Bouw en uitbreiding van huisjes; schenking van bouwgrond
 ‒ Renovatie naaiatelier in Mahasenpura
 ‒ Renovatie van 18 arbeiderswoonsten in Ratwatte Middle Division (Dombagoda)
 ‒ Aankoop van boeken in Sinhala en Tamil en start van onze mobiele bibliotheek
 ‒ Verder in en rond Mihintale: schenking van babysets, voedselpakketten, brillen, 3 

computers, schoolmateriaal (uniformen, schoenen, schriften), kledij voor zieken en 
ouden van dagen, waterfilters, fietsen, krukken, enz.

 ‒ Ontvangst van 8 leerlingen en 4 leerkrachten van Sint-Jozefinstituut van Kontich op 
inleefreis in Sri Lanka

 ‒ Druk bijgewoonde eetdag in Wilgenhof te Duffel t.v.v. de mobiele bibliotheek
 ‒ Succesrijke pannenkoekennamiddag in Kontich
 ‒ Voordrachten in scholen, kerken en verenigingen

Onze projecten voor 2018-2019
Wij zoeken nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe projecten:

 ‒ Verderzetting van onze adoptieplannen
 ‒ Verderzetting van onze studiebeursprogramma’s
 ‒ Werkingskosten van ons meisjestehuis Sinha Sal Sevana
 ‒ Werkingskosten van onze kleuterschool in Rusirugama
 ‒ Werkingskosten van onze kleuterscholen in Galagoda, Pamunugama, Vana Meekanda 

en Thunthalawa
 ‒ Renovatie van een kinderkliniek in Hudugama
 ‒ Bouw van een medisch centrum in Udatenna
 ‒ Aanleg van ons 28ste drinkwaterproject in Hidogama
 ‒ Bouw van onze 18de kleuterschool in Ruwangama
 ‒ Schenken van waterfilters aan arme families
 ‒ Schenken van babysets aan arme, zwangere vrouwen
 ‒ Schenken van eindejaarspakketten aan de kinderen in onze kleuterscholen in en rond 

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

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

meer info kan je opvragen via lindastabel@gmail.com

cijfers 2017
ontvangsten

bijdragen adopties € 13 415,00 
giften voor projecten € 143 856,35 
subsidies € 5 625,00 
opbrengsten activiteiten € 7 068,95 
diverse inkomsten € 228,00

TOTAAL IN: € 170 193,30

fINANcIELE ADOPTIE

Als je een adoptieplan wil opstarten, weet 
dan dat wij ons sowieso engageren voor 5 
opeenvolgende jaren en dus verwachten 
wij dat ook van jou.

Om een adoptieplan op te starten kan 
je de pagina “STEUNEN/een adoptieplan 
starten” van onze webstek “www.adop-
tiesrilanka.be” invullen en doorsturen.

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

Diane Stabel, 
Leopoldstraat 83 te 2570 Duffel.

Ik stort:
◊ € 52,00 per jaar gedurende 5 jaren
◊ € 260,00 eenmalig
op rek.nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw 
Adoptie Sri Lanka te 2570 Duffel en enga-
geer mij financieel voor een arm kind in Sri 
Lanka, bij voorkeur:

◊ kind uit de buurt van Mihintale (woon-
plaats van Linda, Noord-Centrale prov.)

◊ (jong)volwassene uit de instelling voor 
mentaal gehandicapten in Thana-
malwila, in het zuidoosten. Dit is dan 
in feite een bijdrage voor de globale 
werking van deze instelling.

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

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

Postcode en Gemeente: 
………….........................………………………………

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

Email-adres:

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

Geboortedatum: …..../……../…………....

Let wel! Ten gevolge van een beslissing van 
de FOD Financiën, komen financiële adop-
ties van kinderen, vanaf 1 januari 2018, 
niet langer in aanmerking voor belasting-
aftrek en mogen er bijgevolg geen fiscale 
attesten meer worden uitgereikt.

uitgaven

uitbetaling adopties € 11 285,00 
steun aan projecten € 112 496,15 
werkingskosten € 133,10 
financiële kosten € 629,74 
communicatie & verzending € 841,56 
diverse kosten € 475,69

TOTAAL uIT: € 125 861,24


