
30 jaar Adoptie sri lanka vzw!

Op 20 december 1989 werd Adopti e Sri Lanka 
vzw door wijlen Gaston Dillen opgericht. Dus, in 
2019 bestaan we reeds 30 jaar! Onze vereniging 
werd erkend door het Ministerie van Financiën 
en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwer-
king en daardoor mogen wij fi scale att esten 
uitreiken voor gift en voor projecten van meer 
dan € 40 op jaarbasis.

In al deze jaren werden er ontzett end veel 
projecten gerealiseerd, gespreid over heel Sri 
Lanka. Het begon met de bedeling van oude, 
maar nog bruikbare, leesbrillen. Daarna volgde ons fi nancieel adopti eprogramma waarbij Belgische 
gezinnen voor € 52 per jaar en dit gedurende 5 jaar een arm kind sponsoren. 

Meer dan 3000 kinderen werden al geholpen. Er werden kleuterscholen en huisjes gebouwd. Sith 
Sewana Mentally Handicapped Children Society in Thanamalwila kon al vele jaren op onze hulp 
rekenen. Ons meisjesweeshuis Sinha Sal Sevana in Matt egoda, dat in 1996 werd geopend, en vier 
kleuterscholen draaien volledig op onze kosten. In de buurt van Udatenna (Matale) werden 18 dor-
pen van drinkbaar water voorzien en werden er arbeiderswoonsten gerenoveerd. 

Er werden gedurende al deze jaren ook verschillende hospitalen geholpen met de verbetering van 
hun infrastructuur. In Udatenna werd er een volledig nieuw hospitaal gebouwd. In Pamunugama, 
Rusirugama, Thunthalawa en Vana Meekanda zijn er studieprogramma’s waar arme studenten de 
nodige ondersteuning krijgen om hun studies te bekosti gen. Verder worden er regelmati g voedsel-
pakkett en, babysets, oplaadbare lampen, uniformen en schrift pakkett en uitgedeeld.

Een beknopte samenvatti  ng van onze belangrijkste projecten tot 31/12/2018 vindt men op de voor-
laatste bladzijde.

Al deze projecten konden we maar realiseren dankzij verschillende plaatselijke medewerkers o.a. 
Mr. Gunawardana, Mr. Jayawardane, Mr. Mahen Kariyawasan, Mr. Lanka Perera en Mr. P.G.Gamini 
en vele weldoeners in België. Langs deze weg wil ik dan ook de vele individuele sponsors, scholen, 
gemeentebesturen, verenigingen en bedrijven 
van harte danken voor hun steun.

Om de nodige fi nanciële middelen te verzame-
len werden er ook eetdagen en pannenkoeken-
namiddagen georganiseerd. Daarvoor kon er 
steeds beroep gedaan worden op vele ti ental-
len vrijwilligers. Door hun inzet waren deze 
acti viteiten alti jd een groot succes. Ook een 
dikke welgemeende dank aan al deze mensen.

Ik hoop, samen met alle andere bestuursleden, 
dat we ook de volgende jaren onverminderd op 
jullie hulp kunnen rekenen, zodat wij ons verder 
kunnen blijven inzett en om het leven van de 
minderbedeelden in Sri Lanka te verbeteren.

Hop naar ons 50-jarig jubileum!

 Linda Stabel
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Pannenkoekennamiddag!

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

Noteer dan alvast in je agenda onze 
volgende pannenkoekennamiddag:

ZoNdAg 20 oKToBER 2019
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

Werkteam voor de projecten in de Noord-centrale provincie



Kleuterschool in Ruwangama

In 2012 maakten de kleuterleidsters van de 
kleuterschool in Ruwangama ons attent op de 
slechte staat van hun gebouw. Inderdaad, het 
was in een erbarmelijke staat en ook zeer klein, 
gelegen op de drukke baan van Mihintale naar 
Kandy. We lieten toen een offerte voor een om-
heining maken, maar die bleek heel duur te zijn! 

In 2017 brachten we samen met een dorpsbe-
woner een bezoek aan een groot terrein dat 
eigendom was van de dorpsgemeenschap. Het 
dorpssecretariaat had al een deel in gebruik ge-
geven voor een speelplein voor de plaatselijke 
jeugd. Het terrein bood zeker voldoende ruimte 
om ook een kleuterschool te bouwen. De grond 
was ook zeer gunstig gelegen in een rustige 
straat en op wandelafstand van de bestaande school. Samen met de kleuterleidsters deed ik een 
schriftelijke aanvraag om een deel van de grond te mogen gebruiken voor de nieuwe kleuterschool. 
Op mijn brief werd spijtig genoeg niet gereageerd en de kleuterjuffen kregen ook geen positief 
antwoord.

In juli 2018 besloten Gamini en ik toch de droom van de ouders en de leidsters waar te maken. 
Wij gingen ter plaatse de bouwgrond opmeten en stelden vast dat we de nieuwe school konden 
realiseren, wanneer we het oude gebouw lieten afbreken. De kleuterleidsters waren in de wolken.                               
Begin augustus werd de eerste steen gelegd en de bouw van de fundamenten werd gestart. Al na 
enkele dagen kregen we de opmerking van de buurtbewoner dat we de bouw moesten stopzetten, 
omdat de afstand tot de rijweg niet groot genoeg was.

Gamini nam contact op met het Ministerie voor Wegenbouw om de nodige info in te winnen. Zij 
meldden ons dat de afstand van het gebouw tot het midden van de straat 50 feet moest zijn. De 
plannen werden een weinig aangepast, zodat alles wettelijk in orde was en de bouw werd voortge-
zet.

In de weken nadien kregen de werklui nog verschillende controleurs over de vloer van het Road Deve-
lopment Department, van het secretariaat en van de Grama Niladhari (de dorpsverantwoordelijke). 
Toen de dakspanten op de school moest worden gelast, kregen we geen elektriciteitsaansluiting van 
de maatschappij. Maar geen nood! Onze generator werd aangesloten en de werken gingen verder.

Op 28 oktober werd de school officieel geopend door de politiecommissaris van Mihintale en Ga-
mini. Ikzelf kon er jammer genoeg niet bijzijn wegens het onverwacht overlijden van mijn moeder.

Ondertussen draait de kleuterschool op volle toeren. Water en elektriciteit zijn aangesloten en 
de meeste dorpsbewoners zijn zeer tevreden. De nieuwe Swarnapali kleuterschool is toch verwe-
zenlijkt, ondanks verschillende moeilijkheden en mede dankzij de gelden die in scholen over heel 
Vlaanderen verspreid, werden verzameld.

Praktische weetjes

Contact: 
Linda Stabel 

lindastabel@gmail.com 
 

Adres ter plaatse: 
4th Lane Watertank Road, Mihintale

Rekeningnummer VZW: 
BE89 7332 2911 9585

Een speeltuin voor Thammanewa

Het staatshospiaal in Thammanewa wordt alle 
dagen druk bezocht. Patiënten uit de nabijgele-
gen dorpen zoals: Kunuragama, Seeppukulama, 
Siyambalasgaswewa, Kirimettiyawa , … komen 
er naar de dagkliniek.

Het is daar altijd een drukte van belang. De 
wachtzaal zit steeds overvol met vaders, moe-
ders en kinderen.Wanneer de vrouwen naar de 
doktersraadpleging komen, brengen ze vaak 
hun kinderen mee. Om het wachten wat aan-
genamer te maken en ook wat rustiger, vroeg 
de dokter of Adoptie Sri Lanka vzw hier geen 
speeltuin kon maken zodat de kinderen de 
wachttijd daar kunnen doorbrengen.

Bij onze plaatselijke smid werden de speel-
tuigen besteld: een glijbaan, een klimrek, een 
draaimolen en twee wippen. Deze werden voor 
het hospitaal ingeplant, zodat de moeders hun 
kinderen in het oog kunnen houden vanuit de 
wachtzaal. Dankzij deze speeltuin is een hos-
pitaalbezoek nu voor iedereen aangenamer 
geworden.

Natuurpracht

Sri Lanka, parel in de Indische Oceaan, heeft 
een tropisch klimaat met een prachtige natuur. 
De weelderige plantengroei met wuivende ko-
kospalmen, palmyra, rubberbomen, theestrui-
ken, bananenplanten, mango- en vele andere 
soorten fruitbomen, zorgen voor wat schaduw 
in de brandende middagzon. Onderweg, in de 
tuin en in vele natuurparken kan men genieten 
van de welgeurende bloemen.

Men ziet er ook verschillende dieren die men in 
België alleen maar in de zoo kan bewonderen 
zoals: olifanten, apen, varanen, schorpioenen, 
slangen, leguanen, eekhoorntjes, prachtige 
vogels en vlinders.

Toch zijn al deze dieren niet zo onschuldig en 
ongevaarlijk. In het droge seizoen, wanneer de 
olifanten geen water meer vinden in hun leef-
gebied, komen zij tot in de dorpen en vernielen 
dan heel wat! Ze deinzen voor niks of niemand 
terug. Elk jaar komen mensen om door de 
dodelijke kracht van olifanten. Ook de apen 
maken heel wat stuk! Ze springen op de daken 
waardoor de dakpannen breken. Ze breken ook 
dakgoten en televisieantennes af en ze zwieren 
aan elektriciteits- en internetkabels. Ze stelen 
voedsel daar, waar ze het vinden.

Ook de slangen en schorpioenen zorgen voor 
heel wat onheil. Vele mensen worden in de 
plaatselijke hospitalen opgenomen wegens 
slangenbeten of schorpioenensteken. De 
cobra’s behoren tot de groep van de meest 
gevaarlijke slangen en men moet bij een beet 
van dit serpent zo vlug mogelijk een antigifbe-
handeling krijgen. Alle jaren sterven er echter 
nog een groot aantal mensen ten gevolge van 
ongevallen met gifslangen. Naast deze reptie-
len zijn er prachtige vogels te bewonderen met 
schitterende veren in allerlei kleuren bv. de 
bijeneter, de neushoornvogel, de kleine groene 
papegaaien, de ijsvogels, de pauwen….

Men kan uren genieten van de wonderlijke 
schoonheid van de natuur in Sri Lanka, want 
het is uiteraard niet allemaal kommer en kwel! 



Bezoekjes aan de kindjes en scholen in Mihintale

Op woensdag 1 mei arriveerden we met onze vrienden in Mihintale en gingen onmiddellijk op pad 
met Linda. Er stonden 6 bezoeken aan sponsorkindjes op de planning. Op vrijdag 3 mei bezochten 
we de overige 6 kindjes, enkele kleuterscholen en de middelbare school van de dochter van mede-
werker Gamini. We vielen van de ene verbazing in de andere, vooral in de positieve zin.

Er waren gezinnen die vermoedelijk het kleine financiële duwtje in de rug aangrepen om zelf ook 
een en ander te verwezenlijken. Eén huis was zelfs totaal onherkenbaar geworden: waar ze drie jaar 
geleden nog in twee stalletjes leefden, woonden ze nu in een mooi stenen huis met afgewerkte 
vloeren en plafonds. Een ander huis was verdubbeld in grootte dankzij Davina die de kosten hiervoor 
op zich genomen had. Ook de huizen die drie jaar geleden in opbouw waren, werden nu reeds 
bewoond.

Anderzijds kregen we ook de nieuwe sponsorkindjes te zien, die nog in grote armoede leven. Ho-
pelijk hebben hun ouders nu ook de moed om te werken en te sparen voor een betere toekomst.

Naast de bezoekjes aan onze sponsorkindjes, 
wilden we ook graag een heel arm gezin bezoe-
ken waar we onze laatste geschenken konden 
achterlaten. Iedereen was enorm aangegrepen 
toen we vernamen in welke armoede die men-
sen leefden en we hopen uit de grond van ons 
hart dat er vlug ook voor hen een financiële 
adoptie kan geregeld worden. 

Nadat we van de grootste emoties bekomen waren, bezochten we een aantal kleuterscholen die 
door Adoptie Sri Lanka vzw gebouwd werden. Het waren stuk voor stuk pareltjes. De schooltjes 
waren jammer genoeg gesloten omwille van de terroristische aanslagen van 21 april. We geloven er 
rotsvast in dat de juffen in hun mooie klasjes hun uiterste best zullen doen om de kleuters voor te 
bereiden op het eerste leerjaar.

We brachten ook nog een bezoek aan de middelbare school van Shashini, de dochter van Gamini. 
Wat een verschil met de kleuterscholen die door onze vereniging werden gebouwd!

De middelbare scholen zijn in beheer van de overheid en zijn echt wel aan dringende renovatie toe!

De watertoren, door onze vereniging gebouwd, vormt een onderdeel van de school. Bij de school 
is er een gebouw in opbouw gesponsord door Adoptie Sri Lanka vzw. Dit zal later dienen voor o.a. 
Engelse les en schaakles.

We zijn benieuwd om bij ons volgende bezoek te ontdekken wat er van dit gebouw geworden is.

door Davina Staessen en Karlien Fermon

Medisch Centrum in Udatenna

Hospitalen in Sri Lanka.... Hoewel de medische zorg er gratis is, blijkt er vooral in landelijke streken 
nog dikwijls een gebrek aan infrastructuur en medisch materiaal te zijn. Een van de belangrijkste 
projecten van onze vereniging was dan ook de ondersteuning van twaalf landelijke staatshospitalen. 
In één ervan, nl. in Nalanda, sponsorden wij, mede dankzij milde schenkers, zelfs negen renovaties 
van ziekenzalen en schonken wij medische apparatuur. En vorig jaar renoveerden wij de kinderkli-
niek in Hunugala.

In Udatenna, gelegen in de Knuckles mountains, waar wij tientallen arbeiderswoonsten renoveer-
den en zeventien zuiver drinkwatersystemen aanlegden, was er volgens onze partners, Matale 
Elders Benevolent Society (Shanthi Nikethanaya), nood aan een multifunctioneel medisch centrum 
waar de 17.000 doorgaans zeer arme streekbewoners zouden terechtkunnen voor dringende en 
niet-dringende medische hulp en waar bewustwordingsprogramma's, o.a. inzake dengue (knokkel-
koorts), zouden kunnen worden georganiseerd. Ook de Chief Medical Officer van de streek zou er 
zijn kantoor hebben.

Nadat de aanvraag van het Ministerie van Volksgezondheid ontvangen werd, het eigendomsrecht 
van de grond officieel werd vastgesteld en de overheid bevestigd had alle werkingskosten (me-
dische uitrusting en lonen dokters en verplegend personeel) te dragen, werden het plan en het 
lastencohier (€ 105.000) door onze Raad van Bestuur goedgekeurd en konden de werkzaamheden 
in december 2018 een aanvang nemen.

Niettegenstaande slechte weersomstandigheden en het feit dat we ook nog de modderige toe-
gangsweg voor zwaar bouwmateriaal hebben moeten laten verharden, is men erin geslaagd het 
'Adoption Sri Lanka Medical Centre' klaar te krijgen, zodat het op 20 september, in aanwezigheid van 
officiële gasten en onze voorzitter Linda Stabel, zal kunnen geopend worden. Dat wij dit prachtige 
project ten bate van de armen van de streek hebben kunnen verwezenlijken, danken wij aan enkele 
belangrijke legaten die wij vorig jaar mochten ontvangen.

door John Van Dijck



Reisverslag

BEZoEK AAN oNs MEisjEsTEhUis siNhA sAlsEVANA
Toen we arriveerden werden we hartelijk verwelkomd door de meisjes en de directrice. De meisjes 
overhandigden ons een mooie zelfgemaakte bloem waarop een dankwoord voor ons bezoek stond. 
We mochten plaatsnemen in de eetzaal en daar werden ons een drankje, een Sri Lankaanse snack 
en bananen aangeboden. De mensen uit onze reisgroep overhandigden aan de meisjes kleren, cho-
cotoffs, zonnebrillen, stiften, tandenborstels, tandpasta…

Daarna voerden een aantal meisjes een dans voor ons op of zongen een liedje. Wij zijn ook de slaap-
plaatsen van de meisjes gaan bezichtigen. Ze slapen allemaal samen in 1 ruimte. Tot slot hebben we 
een mooie groepsfoto gemaakt van onze reisgroep samen met de meisjes en de directrice.

De directrice is als een moeder voor deze meisjes en wijdt haar leven toe aan hen.

ThANAMAlWillA gEhANdiCAPTENsChool
Mr. Lanka Perera verwelkomde ons hartelijk. Alle jongens en meisjes waren opgekleed want voor 
deze mensen was het feest vandaag. We mochten ballonnen uitdelen aan iedereen en ze helpen 
opblazen. Deze bijzondere mensen waren heel blij ons te zien en ze kwamen ieder van ons de hand 
schudden of een omhelzing geven.

Een aantal jongens helpt iedere dag bij het wassen en aankleden van de bewoners. Zij staan om 4u 
op om reeds om 5u aan hun dagtaak te beginnen. Een van de jongens heeft al 4 medailles behaald 
bij wedstrijden lopen.

Er werd ons een drankje en een aantal hartige snacks aangeboden. Daarna werden we rondgeleid. 
We bezochten de eetzaal en de oude keuken waar niet meer in gekookt wordt, de slaapzalen, het 
kippenverblijf… Mr. Perera toonde ons de tuin waar maniok en mango en appelsienbomen werden 
aangeplant met steun van onze vereniging.

Ook mochten we de gerenoveerde keuken zien en mochten we officieel de nieuwe ziekenkamer 
openen. Dit zijn allemaal projecten gefinancierd door de Adoptie Sri Lanka vzw. Ook de houtbe-
werkingsmachine, die onlangs werd aangekocht, werd gedemonstreerd. Twee bijzondere kinderen 
brachten ons een heel mooie dans in typische klederdracht.

Toen het etenstijd was, hadden we de eer om mee te mogen helpen om de kinderen eten te serve-
ren en te helpen eten geven indien nodig. Er werd ons ook een heerlijke Sri Lankaanse lunch aange-
boden en iedereen kreeg een cadeau mee naar huis, nl. een zelfgemaakt voetmatje, enveloppen en 
houten lepels gemaakt van kokosnoten. Ook kreeg ieder een zelfgemaakte bezem. Dit bezoek heeft 
onze groep heel erg geraakt.

MR. jAyAWARdANE, MATAlE EldERs BENEVolENT soCiETy
We werden hartelijk ontvangen door Mr. Jayawardane, zijn dochters en vrouw en de leraressen van 
het Sanderus Educational Development Centre. We bezochten het medisch centrum dat in opbouw 
is en dat zal ten dienste staan van de mensen in het lager gelegen district. Nu werd prioriteit gege-
ven aan de constructie van het dak zodat het niet meer kan binnen regenen en de pleisterwerken 
kunnen gebeuren op de bovenverdieping. Het medisch centrum zal beneden een onderzoeksruimte 
hebben, een vaccinatieruimte, een ruimte voor personeel. Op de bovenverdieping zullen awareness 
programma’s (bewustmakingsprogramma’s) worden gegeven en ook in geval van vb. een epidemie 
zullen daar grotere aantallen mensen terecht kunnen.

Daarna bezochten we het Sanderus Educational Development Centre. Er werden geen lessen gege-
ven omwille van de aanslagen die plaats hadden gevonden. Het gebouw is in heel goede staat zowel 
aan de buiten- als binnenkant. Daarna werd ons een uitgebreide brunch aangeboden.

Na het eten bezochten we de kinderkliniek gelegen in het hoger gelegen Hunugala. Dit centrum 
werd door de VZW volledig gerenoveerd. De lokale bevolking en de verpleegster toonden hun dank-
baarheid voor dit mooie project. Onze reisgenoten deelden cadeautjes uit aan de lokale bevolking. 
Enkele mensen uit onze groep werden gewogen en gemeten. Een kindje van de lokale bevolking 
werd gewogen.

Dan hebben we ook twee zuiver drinkwaterprojecten bezocht die werden gefinancierd door de 
VZW. Onderhoud en verbeteringswerken zijn nodig. Pijpleidingen die beter beschermd moeten 
worden, enz…

Daarna hebben we enkele arbeiderswoningen bezocht die werden gerenoveerd door de VZW Sri Lanka in ons Hart. Sanitaire voorzieningen werden 
aangelegd. Toch was het een schok te zien in welke mensonwaardige omstandigheden deze mensen nog dienen te leven. Geen hygiëne. Het is eerder 
overleven. Mensen moeten heel hard werken op theeplantages voor heel weinig geld.

Mr. Jayawardane vertelde ons verschillende keren dat onze komst voor hem van heel grote betekenis was omdat we nu met eigen ogen konden zien wat 
er allemaal werd gedaan met het geld van onze vereniging. Ze zijn Linda en John heel dankbaar.

Toen we vroegen welke de meest dringende noden zijn, was dit volgens hem de renovatie van arbeiderswoningen wat verder gelegen en het onderhoud 
van de drinkwaterprojecten zodat de volgende generaties ook nog kunnen genieten van zuiver drinkbaar water. Mr. Jayawardane ging een verzoek 
sturen en oplijsten waarvoor er nog steun nodig was. Hij zal ook foto’s voorzien.

Na de rondleiding kregen we opnieuw een maaltijd aangeboden, dit keer in het huis van Mr Jayawardane.

door Karlien Fermon en Davina Staessen



Bouwen van studiegebouw voor Maha Vidyalaya Mihintale

Op 6 maart 2019 werden alle ouders van de leerlingen van het 9de leer-
jaar uitgenodigd voor een vergadering op school. Op deze bijeenkomst 
werd geklaagd over een tekort aan studieruimtes, door het groeiend 
aantal studenten. Men zou zeker over 3 à 4 klassen meer moeten kunnen 
beschikken om de lessen voor English medium, English activities en de 
schaaklessen in de beste omstandigheden te organiseren.

Toen Gamini die middag van de vergadering thuis kwam, werd het plan 
besproken om aan deze nood tegemoet te komen. Er werd druk getelefo-
neerd met de architect die nog dezelfde avond het plan en de prijsofferte 
netjes afleverde. De volgende dag brachten Gamini en een leraar het plan, 
de offerte, een brief van de school en van Adoptie Sri Lanka vzw naar het 
Departement Onderwijs in Anuradhapura. Hier beloofde men alles zo vlug 
mogelijk te bekijken om ons daarna toestemming tot bouwen te geven.

Op 15 maart werd Gamini naar de school geroepen, voor een gesprek 
met 2 bouwingenieurs van het Departement Onderwijs. Na een bevraging 
over de gebruikte materialen en de manier van werken werd er een posi-
tief antwoord gegeven en werd de bouwgrond toegewezen. De officiële 
toestemming zou, na enkele dagen, per post worden gestuurd.

Op 19 maart werd het bouwterrein schoongemaakt en op 21 maart 
werden er 5 eerste stenen gelegd door: de directeur van het Educatio-
nal Department in Anuradhapura, de voorzitter van de Prabha Sesabah 
Mihintale, de schooldirecteur, de onderdirecteur en de president van 
Adoptie Sri Lanka, in aanwezigheid van de andere schooldirectieleden, 
de leerkrachten en de leerlingen. Nadien volgde de traditionele receptie 
met melkrijst, koekjes, bananen en fel gesuikerde thee. De werknemers 
begonnen daarna met het graven van de fundamenten.

Na 2 maanden hard werken was het gebouw volledig afgewerkt. Er wer-
den 40 houten tafels gekocht voor de leerlingen en 3 voor de leerkrach-
ten. Deze werden behandeld tegen het ongedierte en daarna geschilderd. 
Verder werden er nog 140 plastic stoelen voor de leerlingen aangeschaft 
en 3 voor de leerkrachten.

Op 29 mei werd voor 1500 leerlingen en een 100-tal leerkrachten melk-
rijst gekookt door ons werkteam, om Lord Ganesha te bedanken voor 
het voorspoedig verloop van de werkzaamheden. En of iedereen het zich 
goed liet smaken!

Op 30 mei werd het gebouw, onder ruime belangstelling van directie, leer-
krachten en leerlingen officieel geopend. Iedereen was verbaasd dat dit 
project in zo’n korte tijd was gerealiseerd. Dit was maar mogelijk, dankzij 
de onvermoeibare inzet van Gamini, de project-coördinator, de noeste 
arbeid van ons bouwteam en niet te vergeten de ontelbare sponsors uit 
België! Iedereen van Maha Vidyalaya Mihintale was uiterst tevreden en 
ontzettend dankbaar.

Hier zit ons werk er op. Nu is het de beurt aan alle mensen die hier werken 
en studeren! Wij wensen hen hierbij veel succes!

hulp voor drugspreventieprogramma

Eind januari 2019 kwam de OIC (Officer In Charge) of politiecommissaris 
van Mihintale met de vraag of Adoptie Sri Lanka niet kon helpen om een 
beamer en een projectiescherm aan te kopen.

Het politiekorps heeft een drugspreventieprogramma waarbij ze naar 
scholen trekken om de leerkrachten en de leerlingen te wijzen op de geva-
ren van drugsgebruik. Hiervoor hebben ze op hun laptop, film en fotoma-
teriaal voor handen, maar de scholen in de landelijke dorpen beschikken 
niet altijd over een beamer en een projectiescherm.

Op 31 januari werden deze materialen aangekocht en aan de commissaris 
overhandigd. Hij bedankte Adoptie Sri Lanka voor de aangeboden hulp. 
Nu kan de jeugd geïnformeerd worden over alle soorten drugs, de ver-
slaving eraan, de gevolgen ervan voor de gezondheid alsook de financiële 
gevolgen en de impact van verslaving op hun familie en vrienden.

Dankzij dit programma hoopt hij de studenten te overtuigen om drugs af 
te zweren en zo verslavingen en familiaal leed te voorkomen. 



Uitdelen van schooluniformen en schoenen

Naar jaarlijkse gewoonte komen er in december verschillende arme gezinnen aankloppen voor 
schooluniformen en schoenen voor hun schoolgaande kinderen. Daar wij niet altijd weten dat het 
echt arme families zijn, noteren wij hun naam en adres. Enkele dagen later gaan wij ter plaatse eens 
kijken en poolshoogte nemen van de gezinssituatie. Wij ondervonden immers dat ook welstellende 
families soms langskomen om in aanmerking te komen voor gratis materiaal.

Voor de 40 meest arme kinderen kochten we een uniform bestaande uit een wit kleed met plooi-
rok en voor de jongens, een blauwe korte broek met een wit hemdje. Voor een drietal leerlingen 
kochten we uniformschoenen en witte sokken. Op 2 januari konden deze jongens en meisjes alvast 
zonder zorgen starten in hun nieuw leerjaar.

Twaalf nieuwe huisjes in Kudagama

Kudagama is een landelijk dorpje op 12 km van Mihintale. De meeste inwoners zijn landbouwers. 
Door de aanhoudende droogte is het zeer moeilijk om iets te zaaien of te planten. Sommigen leven 
van de melkopbrengst van enkele koeien of geiten. De mensen zijn zeer, zeer arm. Verschillende 
gezinnen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Ze nemen slechts 1 of 2 maaltijden per dag. 
Dat is dan meestal gekookte rijst met wat groenten. De dorpsbewoners verplaatsen zich meestal te 
voet, enkelen met een zeer oude, verroeste fiets. Eénmaal per dag rijdt een bus langs. De kinderen 
moeten te voet naar school. Dat is ruim een uur stappen in de verschroeiende hitte.

De meeste huisjes hebben geen watervoorziening. De vrouwen moeten dagelijks meerdere keren 
naar een pomp om hun grote kruiken met water te vullen, om dan, zwaar geladen, weer naar huis te 
keren. Sinds enkele maanden kunnen ze ook gratis gezuiverd water halen aan een installatie die de 
regering in het dorp naast de lagere school heeft geopend en die dagelijks, in de voormiddag, door 
een militair wordt bemand.

Hier in dit dorp stonden nog vele modderhutjes waarin gezinnen met kinderen reeds jaren woon-
den. In de periode juni/juli vervingen we deze door stenen huisjes. De bewoners waren de koning 
te rijk wanneer ze de sleutel overhandigd kregen. Zij gaan met minder zorgen een betere toekomst 
tegemoet, dankzij de vele sponsors uit België.

oplaadbare lampen

In Sri Lanka zijn er bijna dagelijks stroomon-
derbrekingen gedurende de dag maar ook ’s 
avonds. Soms is er reeds na enkele minuten 
weer elektriciteit maar op andere ogenblikken 
duurt de elektriciteitspanne verschillende uren.

 De dagen en nachten zijn hier, gedurende het 
hele jaar, altijd even lang. De zon komt op rond 
6 uur ’s morgens en gaat ’s avonds weer onder 
om 18 u 30. Wanneer er ’s avonds een stroom-
panne is, komt een oplaadbare lamp goed van 
pas. Gedurende de dag kan deze opgeladen 
worden met zonne-energie of met elektriciteit. 
In geval van nood brandt deze lamp gedurende 
2 à 3 uur al naargelang de lichtsterkte, die men 
kan regelen. Vele kinderen kunnen dan hun 
huiswerk maken en hun lessen leren daar, waar 
er anders geen mogelijkheid is om dit tot een 
goed einde te brengen. De huismoeders kun-
nen in de keuken hun eten verder bereiden op 
het houtvuurtje.

Deze oplaadbare lamp zorgt er dus voor dat 
allerhande activiteiten kunnen worden voort-
gezet tot er weer elektriciteit voor handen is.



schenking van houtbewerkingsmachine

In de Sith Sewana Mentally Handicapped Children’s Development Society in Thanamalwila zijn er 
momenteel 65 residenten. Mr. Perera en zijn personeel zetten zich dagelijks in om de bewoners 
zoveel mogelijk te leren o.a. zich wassen, aankleden, eten, werken in de tuin, de kippen verzorgen… 
Wanneer hun toestand het toelaat, krijgen ze onderwijs en leren ze een beroep. 

Begin december 2018 kregen wij de vraag van Mr. Lanka Perera, directeur van deze instelling, of 
Adoptie Sri Lanka vzw niet kon helpen om een houtbewerkingsmachine aan te schaffen.

In Sith Sewana Mentally Handicapped Children’s Home zijn er een tiental jongeren die een opleiding 
voor schrijnwerker volgen. Zij krijgen lessen in een schrijnwerkerij, maar zonder machine kunnen zij 
niet dagelijks oefenen. Daar praktijk zeer belangrijk is om de aangeleerde vaardigheden te ontwik-
kelen, beslisten wij, de bestuursleden, om het geld (119.999 roepie = € 615,35) over te schrijven op 
de rekening van het instituut. Na een paar dagen ontvingen we reeds een dankbrief met daarbij 
enkele foto’s.

De jongeren kunnen nu hun opleiding verderzetten, zodat ze later een volwaardige job kunnen uit-
oefenen zonder discriminatie vanwege hun handicap.

samenvatting projecten tot en met 31/12/2018

Financiële adoptie van 2.982 kinderen, telkens voor vijf jaar 
studiebeurzen voor 14.157 jongeren
Bouw en jaarlijkse werkingskosten meisjestehuis sinha sal sevana voor 24 kinderen 
(Mattegoda)
Bouw en jaarlijkse werkingskosten 5 kleuterscholen 
(Galagoda, Pamunugama, Rusirugama, Thunthalawa, Vana Meekanda)
Bouw van 18 kleuterscholen met speeltuin 
(Elipitiya, Vana Meekanda, Thunthalawa, Galagoda, Mirissa, Rusirugama, Embilipitiya, Samanale, 
Mihintale, Malambe, Kunuragama, Udatenna, Yaya 1, Delhousie, Doramadalawa, Kudagama, Ginikathuwewa, Ruwangama)
Aanleg 28 drinkwatersystemen 
(Udatenna x11, Vana Meekanda x2, Digana Aluthwatte, Thunthalawa, Seeppukulama, Embilipitiya, Pallepola, Hunnusgiriya, 
Mahatenna, Wategoda, Sakkarawatte, Hangarankanda, Kandejanapadaya, Welikanda,Pudukaduwa, Kadjuwatta, Hidogama)
Bouw of renovatie van 294 huisjes 
(Mihintale x105, Vana Meekanda x28, Elipitiya x20, Sigiriya x21, Siribopura x25, Dodangoda x10, Galle, Tangale, Thunthalawa x2, 
Ratwatte x80, Ukuwelawatta)
Renovatie 11 ziekenhuizen 
(Nalanda x9, Thanamalwila, Mihintale) 
Bouw van een kinderkliniek 
(Hudugama)
Renovatie 3 scholen, 1 children’s home en 1 dorpstempel 
(scholen: Pallepola, Udatenna, Mihintale; children’s home: Belungala; tempel: Digana Aluthwatte)
Mobiele bibliotheek kinder- en jeugdboeken 
(Mihintale)
Andere bouwwerken 
3 watertorens (Thanamalwila en Mihintale x2), kippenfarm ( Thanamalwila) aanleg weg (Guradie), 7 toiletten (Mahakanadarawa, Kirimethiyawa, 
Bogahayaya, Anuradhapura, Nalanda, Tirippane en Kunchikulama), 3 bibliotheken (Pallepola en Mihintale 2), 2 daghospitalen (Nalanda en Peradeniya) 
en uitbreiding ouderlingentehuis (Imbulandanda)
diverse andere projecten 
meer dan 22.000 brillen, 30 rolstoelen, 2 kinderfietsen (Mategoda),  1 driewieler (Anuradhapura), 1 motorfiets (Udatenna), 12 computers (Mategoda 
2, Pamungama 5, Anuradhapura, Nalanda, Mihintale 3), kleren (Mategoda, Pamunugama, en Mihintale), voedselpakketten, meubilair, didactisch en 
ander materiaal (Mategoda, Pamunugama, Mirissa , Anuradhapura, Nalanda en Dodangoda), medisch en ander materiaal (Belungala, Thanamalwila, 
Nalanda, Mihintale, Seeppukulama, Dambulla en Horowpothane), 2 extra slaapzalen (Thanamalwila), bijdrage voor de renovatie van 50 kleuterscho-
len (Lanka Mahili Samiti), bewustmakingsprogramma’s knokkelkoorts en tuberculose (Udatenna), kleding zieke en oude mensen (Pamunugama), 
muziekinstrumenten (Rusirugama), renovatie 4 wetenschappelijke laboratoria (Polonnaruwa), medische ingrepen (nieren, hart en kunstbeen), stu-
dietafels en stoelen, braille- en ander blindenmateriaal, TV's, dVd, 700 stuks speelgoed en melkveeproject voor 75 gezinnen (Pallepola), Tsunami 
hulp, boekenkasten en boeken, dental en general health camps (Vana Meekanda), nieuwe brillen (Vana Meekanda en Thunthalawa), 4 fietsen, 52 
waterfilters, meer dan 20.000 schoolschriften, bedjasjes en babysets voor jonge moeders, matrassen, overtrekken, kussens en lakens, laptops, 
bh’s, toiletzeep, tandenborstels, tandpasta, enz.

in totaal heeft Adoptie sri lanka vzw hogervermelde projecten gefinancierd 
voor een bedrag van EUR 2.800.000 (lKR 560.000.000).

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. 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 
North-Central province.

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



Raad van Bestuur

linda sTABEl voorzitt er
lindastabel@gmail.com

john VAN dijCK afgevaardigd bestuurder 
john@jvandijck.be

diane sTABEl  secretariaat/adopti edossiers 
dianestabel56@gmail.com

davina sTAEssEN boekhouding/fi nanciën
asldavina@gmail.com

Karlien FERMoN webstek
karlien.fermon@telenet.be

Karel PEETERs juridisch advies
karel@pkp.be

graag vesti gen we de aandacht op onze lage kostenrati o van slechts 1%

onze verwezenlijkingen in 2018-2019 dankzij jullie donaties
 ‒ Werkingskosten meisjestehuis Sinha Sal Sevana in Matt egoda
 ‒ Werkingskosten vijf kleuterscholen
 ‒ Uitbetaling fi nanciële adopti e aan 200 kinderen
 ‒ Uitbetaling studiebeurzen aan 782 scholieren en studenten
 ‒ Bouw van een kinderkliniek in Hunugala
 ‒ Renovati e van arbeiderswoonsten in Hunugala Plantati on
 ‒ Bouw van kleuterscholen met speelplein voor 50 kinderen in Ginikathuwewa en 

Ruwangama
 ‒ Aanleg van drinkwaterprojecten in Kajuwatt a, Hidogama, Pudukaduwa en LankaPura
 ‒ Renovati e ziekenzaal, vier kamers en drie toilett en, de keuken en de watertank en 

schenking van een Singer houtbewerkingsmachine voor de mentaal gehandicapten-
school in Thanamalwila

 ‒ Bouw van 9 huisjes in de regio Mihintale
 ‒ Renovati e naaiatelier in Mahasenpura
 ‒ Aankoop van boeken in Sinhala voor onze mobiele bibliotheek
 ‒ Aanleg en uitrusti ng van een speeltuin voor het hospitaal van Thammanewa
 ‒ Herstelling wegdek in Mihintale
 ‒ Schenking van een beamer en een projecti escherm aan de politi e van Mihintale
 ‒ Verder in en rond Mihintale: Schenking van babysets, voedselpakkett en, brillen,

3 computers, schoolmateriaal (tafels, stoelen,uniformen, schoenen, schrift en), kledij 
voor zieken en ouden van dagen, watertonnen, een waterpomp, waterfi lters, fi etsen, 
krukken, enz.

onze projecten voor 2019-2020
Wij zoeken nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe projecten:

 ‒ Verderzetti  ng van onze adopti eplannen
 ‒ Verderzetti  ng van onze studiebeursprogramma’s
 ‒ Verderzetti  ng van de werking van onze mobiele bibliotheek
 ‒ Werkingskosten van ons meisjestehuis in Matt egoda
 ‒ Werkingskosten van onze kleuterscholen in Galagoda, Pamunugama, Rusirugama, 

Vana Meekanda en Thunthalawa
 ‒ Bouw van een medisch centrum in Udatenna
 ‒ Bouw van een kleuterschool met speeltuin in Kahathagasdigiliya
 ‒ Bouw van nog eens twee kleuterscholen in de regio Mihintale
 ‒ Bouw van een studiegebouw voor een middelbare school in Udatenna
 ‒ Bouw van 15 huisjes in de regio Mihintale
 ‒ Bouw van een gemeenschapscentrum in Nawa Mahasan Pura
 ‒ Aankoop van boeken in Sinhala voor onze mobiele bibliotheek
 ‒ Schenken van waterfi lters, babysets, baby- en kinderkleding, schoolmeubilair,

schrift pakkett en,
 ‒ eindejaarspakkett en, voedselpakkett en, oude en nieuwe brillen en hoorapparaten 

aan de armen in en rond Mihintale; schenking van kleding aan oude en zieke mensen 
in Pamunugama.

Meer info kan je opvragen via lindastabel@gmail.com

Cijfers 2018
ontvangsten

subsidies € 7 306,00
adopties € 11 232,00
giften € 73 101,92
opbrengsten activiteiten € 4 368,67
diverse inkomsten�legaten € 477 910,51

ToTAAl iN: € 573 919,10

Financi�le adoptie

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

Om een adopti eplan op te starten kan 
je de pagina “STEUNEN/een adopti eplan 
starten” van onze webstek “www.adop-
ti esrilanka.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 Duff el.

Ik stort:
◊ € 52,00 per jaar gedurende 5 jaren
◊ € 260,00 eenmalig
op rek.nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw 
Adopti e Sri Lanka te 2570 Duff el en enga-
geer mij fi nancieel 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 fi nanciële adop-
ti es van kinderen, vanaf 1 januari 2018, 
niet langer in aanmerking voor belasti ng-
aft rek en mogen er bijgevolg geen fi scale 
att esten meer worden uitgereikt.

uitgaven

adopties € 11 750,00
projecten € 194 615,90
bureelgerief�secretariaat € 217,36
financiële kosten € 690,73
communicatie & verzending € 902,13
materiaal en meubilair € 34,94
diverse kosten�legaten € 843,50

ToTAAl UiT: € 209 054,56


