
Voorwoord

2020 Wat een jaar! Het komt vast in de geschie-
denisboeken! Corona, Covid-19, mondmaskers, 
bubbels, quarantaine, lockdown, videomee-
ti ngs, enz. Al deze woorden horen sedert enkele 
maanden bij het alledaagse leven.

Ook in Sri Lanka bleven we niet gespaard van 
dit virus, al was de besmetti  ngsgraad en de 
dodentol niet zo schrikbarend hoog. Toch was 
hier ook een maandenlange lockdown. De 
luchthaven werd lange ti jd gesloten en mond-
maskers waren buitenshuis alti jd verplicht. 
Deze maatregelen hadden ook gevolgen voor 
onze projecten. De arbeiders konden ti jdens 
de lockdown niet meer komen werken, bouwmaterialen konden niet meer worden geleverd. Vele 
mensen zaten thuis … werkloos. Dat betekende: geen geld = geen eten. Daarom deelden we meer 
dan 250 voedselpakkett en uit aan hongerlijdende families. De aanleg van het sportt errein liep heel 
wat vertraging op, maar kon uiteindelijk toch op 26 juli geopend worden. De bouw van een com-
municati ecentrum met aanpalend een waterzuiverings-installati e liep veel vlott er.

Tot onze spijt moesten we dit jaar ook defi niti ef afscheid nemen van twee voor onze vereniging 
belangrijke personen: Line Houben, echtgenote van onze afgevaardigd bestuurder John Van Dijck en 
medesponsor van meerdere projecten in Sri Lanka, en Amaradasa Gunawardana, voorzitt er van Sri 
Lanka-Belgium Associati on, die er verschillende van onze projecten coördineerde. Wij zijn hen zeer 
erkentelijk en zullen hen missen! In Memoriams vindt men respecti evelijk op pagina 2 en pagina 7.

Heel wat sponsoracti viteiten vielen in duigen en dus bleven de inkomsten aan de lage kant. Bij deze 
wil ik dan ook een warme oproep lanceren om onze projecten te steunen. De fi scale aft rekbaar-
heid is interessanter geworden daar de regering heeft  beslist om geen 45% maar wel 60% terug 
te betalen bij gift en vanaf € 40 op jaarbasis en dat voor 2020. Jammer genoeg vallen adopti es niet 
onder deze regel. Voor meer info over onze fi nanciële situati e: bezoek de webstek van “Donorinfo” 
en “Goede doelen”! ( www.donorinfo.be en www.goededoelen.be )

Ik wil jullie namens de vele minderbedeelden in Sri Lanka en namens alle bestuursleden en leden 
alvast van harte bedanken voor jullie blijvende steun!

 Linda Stabel
 voorzitt er

vzw Adoptie Sri Lanka
Leopoldstraat 83, 2570 Duff el

KBO nr. 0442 222 703

KRANtJE 2020 (verschijnt jaarlijks)
V.U. Linda Stabel, Leopoldstraat 83, 2570 Duff el

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

Een sportterrein voor Mihintale

Op 19 januari werd een gedeelte van de grond die bestemd was voor een sportt errein in Mihintale 
opgekuist. Enkele dagen later had Gamini (projectcoördinator) verschillende gesprekken met de 
Grama Niladari (dorpsbeambte), maar zij wees maar 0,5 ha toe. Dat was ruim onvoldoende. Gamini 
reed naar Anuradhapura om te spreken met de ambtenaar van het Ministerie van Ruimtelijke Orde-
ning. En of hij hier gehoor kreeg! Er werd 2 ha geschonken!

Op 22 januari bepaalde de landmeter de juiste afmeti ngen, waarna de jungle met een bulldozer 
werd opgeruimd. Onze werkmannen gingen aan de slag met zagen en bijlen en in enkele dagen was 
de klus geklaard. Met een nivelleermachine werden alle oneff enheden in het terrein weggewerkt en 
op 30 januari werden de eerste stenen gelegd door 2 ambtenaren van het Ministerie, door Gamini 
en mezelf. De Grama Niladari was aanwezig maar weigerde de eerste steen te leggen. Ze was een 
ietsje pissig … →

BELANGRIJKE MEDEDELING!

GOED NIEUWS!

Verhoogde belasti ngvermindering
voor gi� en van 2020.

De federale Superkern heeft  op 12 juni 
2020 beslist de belasti ngvermindering 
voor gift en van 2020 aan erkende instel-
lingen (zoals Adopti e Sri Lanka vzw) op 
te trekken van 45% naar 60%. Dit geldt 
alleen voor projecten en niet voor adop-
ti ebijdragen.

Dit als steunmaatregel voor erkende in-
stellingen die zwaar getroff en zijn door de 
corona-crisis.

Tegelijkerti jd wordt het plafond voor be-
lasti ngvermindering voor gift en verhoogd 
van 10% naar 20% van het nett o-belast-
baar inkomen.

Legaten

Indien je vindt dat het voortbestaan van 
onze vereniging ten gunste van de armen 
in Sri Lanka gewaarborgd blijft , kan je 
ervoor kiezen je vermogen of een deel er-
van na te laten aan Adopti e Sri Lanka vzw.

Voor inlichti ngen hierover
kan je bij een notaris terecht.



Praktische weetjes

Contact: 
Linda Stabel 

lindastabel@gmail.com

Adres ter plaatse: 
4th Lane Watertank Road, Mihintale

Rekeningnummer VZW: 
BE89 7332 2911 9585

Daarna werden koekjes, cake, bananen en kiribath (melkrijst) geserveerd met daarbij een kopje 
thee. De dagen erna gingen de metsers en de helpers aan de slag om het paviljoen te bouwen en 
enkele mannen goten in onze achtertuin de betonnen palen voor de omheining. Door ze zelf te fa-
briceren, konden we ze veel sterker maken door betonijzers te gebruiken en bovendien bespaarden 
we ook veel geld! Aan de achterzijde van het paviljoen werden 2 toiletten voorzien. De plaatselijke 
smid werd aangesproken om de ingangspoort met naambord te maken en daarbij ook 4 kleinere 
toegangspoortjes. Hij laste met zijn team ook de ijzeren baren om het groene net voor de omheining 
te kunnen bevestigen. De schilder zorgde dat de naam van het sportterrein Gemunu perfect in het 
Singhalees werd weergegeven op de boog aan de hoofdpoort en in het Engels op het paviljoen. 
Hierop schilderde hij ook ons logo.

In de dagen die volgden, werd het gras aangeplant. Twee werkmannen staken de plaggen uit aan het 
meer van Mahakanadarawa en de andere werklieden plantten alles netjes uit. Om de jonge plantjes 
van water te voorzien werd een waterput geboord door specialisten van een firma uit Vavuniya. 
Later zal dit grondwater ook gefilterd worden zodat de omwonenden zich hier kunnen bevoorraden. 
Door de coronacrisis kende de werken wel wat vertraging. De werklieden konden omwille van de 
lockdown niet komen en er waren verschillende materialen die men niet tijdig kon leveren. 

Toen de lockdown sommige dagen werd opgeheven, ging iedereen weer aan de slag: verschillende 
boompjes werden rondom het terrein geplant. Zij zullen later voor de nodige schaduw zorgen. Er 
werden 2 basketbalpalen en één volleybalnet geplaatst. Het cricketterrein werd aangelegd en tot 
slot werd het omheiningsnet aangebracht.

De officiële opening werd op 26 juli gehouden onder grote belangstelling van de dorpsverantwoor-
delijken en de inwoners van Mihintale. In de verschillende toespraken werden alle werklieden en de 
gulle sponsors uit België meermaals bedankt voor dit prachtig terrein waar vele generaties kinderen 
en volwassenen vanaf nu kunnen sporten. Een echte meerwaarde voor het dorp!

In Memoriam Line Van Dijck

Op zondag 23 augustus 2020 overleed Line Houben, echtgenote van afgevaardigd bestuurder John 
Van Dijck van Adoptie Sri Lanka vzw, in zijn aanwezigheid, vier maanden voor de geplande viering 
van hun 60ste huwelijksverjaardag.

Samen met haar man waren zij een van de belangrijke sponsors van onze projecten in Sri Lanka, het 
land dat zij privé zo dikwijls hadden bezocht en waarvan ze zegden dat het een van de vriendelijkste 
volkeren was die zij op hun vele reizen hadden ontmoet.

Zo bouwden zij in 1996 Sinha Sal Sevana, een mooi meisjestehuis voor 25 kinderen in Mategoda, 
later gevolgd door schoolgebouwen in Pamunugama en Udatenna, het hoofdkwartier voor de Sri 
Lanka Council for the Blind in Colombo, kleuterscholen in Pamunugama, Rusirugama en Thuntha-
lawa die haar naam dragen en waarvoor zij de jaarlijkse werkingskosten betaalden, enz.

Line zullen we blijven herinneren als een vriendelijke gastvrouw, een fiere dame die genoot van 
gezellige ontmoetingen en van de mooie reizen samen met haar echtgenoot. Achter de schermen 
zette ze zich met veel bezieling in voor de minderbedeelden in Sri Lanka. Zij zullen nog vaak met veel 
dankbaarheid denken aan die sympathieke hulpverleenster uit België die velen van hen een betere 
toekomst gunde.

En wij allen zullen Line nog vaak ter sprake brengen, telkens wanneer we met vrienden herinnerin-
gen ophalen. Zo zal zij blijven verder leven bij ons en bij velen in Sri Lanka.

Linda Stabel 
Voorzitter



Hevige moessonregens teisterden Sri Lanka

In november en december 2019 werd Sri Lanka getroffen door hevige moes-
sonregens. Grote delen van het land stonden onder water. Hier en daar waren 
er ook modderstromen en landverschuivingen die de wegen compleet onbe-
rijdbaar maakten. Verschillende mensen lieten het leven, doordat ze werden 
meegesleurd door de sterke stroming of doordat hun huizen werden bedolven.

Andere woningen liepen onder water en meren en rivieren stroomden over. 
Door de weersomstandigheden waren er ook zeer veel mensen werkloos en 
daardoor hadden arme gezinnen onvoldoende voedsel. Zij kwamen dan bij ons 
aankloppen voor hulp.

Wij gingen na of de nood echt hoog was en daar waar ze honger leden, gaven we 
een voedselpakket. We deelden er 38 uit. Eén pakket kostte € 50. Zo’n voorraad 
bestond uit: 25 kg rijst, suiker, dahl, olie, thee, ajuinen, aardappelen, kruiden en 
melkpoeder. Hiermee konden de gezinnen 2 tot 3 weken overbruggen. In het 
regenseizoen is voedselhulp een noodzaak.

Wie dit project wil steunen kan een bedrag overschrijven op rekening van Adop-
tie Sri Lanka (BE89 7332 2911 9585) met als mededeling:  ‘voedselpakket’. 

Alvast dank!

Bedelen van schriftpakketten en oplaadbare lampen

In oktober/november 2019 bezochten we zeer veel arme families om hen 
een geschenkbon te geven om voor al hun schoolgaande kinderen een 
schriftpakket te komen ophalen. We noteerden de naam van de ouders 
en de leerjaren van hun kinderen. Daarna konden we de bestelling per 
leerjaar plaatsen, want de schriftlijnen verschillen per jaar.

De leerlingen van het eerste leerjaar kregen 2 potloden, een puntenscher-
per, een gom, pastelkrijtjes en schriften, het tweede leerjaar kreeg 10 
schriften van 240 bladzijden, van het derde tot en met het vijfde bestel-
den we schriften van 320 bladzijden, voor het zesde tot het elfde leerjaar 
lijntjesschriften van 160 bladen en ruitjesschriften van 200 bladen.

Alle pakketten werden ingepakt en van ons logo voorzien. Elk pakket 
kreeg ook een begeleidende brief in het Singhalees. Hierin was te lezen 
waarom studeren zo belangrijk is.

Zaterdag 7 december 2019 werd alles in gereedheid gebracht: tafels wer-
den geschikt, tenten werden opgesteld, spreuken werden opgehangen, 
een standje met drinkbaar water werd klaargezet.

Zondag 8 december 2019 was een drukke dag. Van 7 u ’s morgens stonden 
de eerste ouders met hun kinderen al aan de deur om hun schriftpakket 
in ontvangst te nemen. Toen de deuren om 8 uur werden geopend was 
de rij wachtenden gegroeid tot aan de volgende straat. De ouders moes-
ten eerst de controlepost passeren en daarna kwamen ze hun pakketten 
ophalen. Tot hun grote verrassing kregen ze per gezin ook een oplaadbare 
lamp zodat hun kinderen bij een stroompanne toch hun huistaken verder 
kunnen maken en hun lessen leren.

Om 17.30 u ruimden we alles op. Wat was dat weer een dag! Zoveel 
blije mensen! Zo’n 1000 kinderen konden zonder zorgen aan het nieuwe 
schooljaar beginnen.

Een looprekje voor een gehandicapte jongen in Maradankulama

Op een zondagvoormiddag kwam een moeder met haar gehandicapte 
zoon hulp vragen. De jongen kon niet op zijn benen staan daar zijn heupen 
te zwak waren.

De dokter gaf hem de raad om stapoefeningen te doen met een looprekje. 
Dat was echter gebroken en dus buiten gebruik. 

Als extra hulpmiddel had hij orthopedische beensteunen gekregen vanuit 
het hospitaal in Anuradhapura. De vader van de jongen was arbeider, 
maar zonder vast werk. Hierdoor was het voor de familie moeilijk de eind-
jes aan elkaar te knopen en de kosten voor een nieuw rekje te doen. Ik 
maakte voor dit kind een adoptiedossier. Dadelijk werd het geadopteerd 
en werd er door de adoptieouder een nieuw looprekje beloofd.

Enkele dagen later werd dat aangekocht in een apotheek in Anuradhapura 
en naar het huis van de jongen gebracht. Hier werd het direct uitgepro-
beerd. De moeder en de jongen waren zeer dankbaar voor de aangebo-
den hulp.



Schenken van babysets aan arme zwangere vrouwen

Ook dit jaar werd er weer een mooi bedrag op de rekening van Adoptie Sri Lanka gestort om baby-
sets te schenken aan arme, zwangere vrouwen.

Tijdens de prenatale raadpleging krijgen de aanstaande moeders een lijstje, waarop alle benodigd-
heden staan vermeld voor de nakende bevalling. Een deel daarvan moeten ze meenemen naar het 
hospitaal wanneer ze gaan bevallen. Vele arme vrouwen kunnen al deze zaken niet aanschaffen wat 
voor grote problemen zorgt in de verloskamer. Wanneer de vrouwen bij mij hulp komen vragen, 
wordt hun naam, adres en de vermoedelijke bevallingsdatum genoteerd. Nadien gaan wij na of 
ze inderdaad arm zijn, want er zijn ook vrouwen die een babyset vragen maar die wel zelf kunnen 
aankopen.

De vrouwen die in aanmerking komen, moeten ook een brief, geschreven door de Grama Niladari 
(dorpsbeambte), meebrengen met de bevestiging dat hun echtgenoot geen werk heeft dat betaald 
wordt door de regering. Wanneer ze aan alle voorwaarden voldoen, krijgen ze hun babyset die be-
staat uit: een plastic badje, een muskietennetje, een beschermingsrubber voor het bed, een plastic 
mand met daarin 6 babykleedjes, 6 stoffen luiers, een mutsje en sokjes, een babyhanddoek, een 
doos met: zeep, kam, babycrème en babyolie, een thermosfles en voor de moeder: 2 bloesjes om 
borstvoeding te geven en 2 wikkelrokken.

Wanneer alles aan hen wordt gegeven, worden al hun gegevens genoteerd en een foto genomen. 
Er wordt ook gevraagd dat ze zo’n 3 maanden na de geboorte nog eens terugkomen voor een foto 
van hun baby. Deze informatie wordt dan via mail bezorgd aan de gulle schenkers in België, zodat zij 
weten wie hun geboortecadeautjes heeft ontvangen.

Voedselpakketten in Covid-19 crisis

In maart 2020 werd de wereld geteisterd door het Covid-19 virus.

Vele landen gingen in lockdown om de besmetting zoveel mogelijk in te dijken. Alle fabrieken en het 
openbaar leven werden lamgelegd. Ook Sri Lanka ontsnapte niet aan de coronamaatregelen.

Hier kreeg de bevolking het dubbel zwaar te verduren, want voor de meeste mensen geldt hier 
immers: geen werk, geen geld, geen eten. Daarom besloten wij om aan de armste gezinnen een 
voedselpakket te schenken. 198 families ontvingen 15 kg rijst, 2 kg dahl, 1 kg ajuin, 5 kokosnoten, 1 
kg aardappelen, 500 g melkpoeder, 2 dozen makreel, 250 g thee en 2 stukken zeep.

De winkeliers brachten de benodigdheden om een pakket samen te stellen bij ons thuis. Wij ver-
pakten alles in zakken en de volgende dag werden alle pakketten op 2 vrachtwagens en in de jeep 
geladen. De werklieden die mee de bedeling deden, kregen allemaal een doek, om hun mond en 
neus te bedekken en een paar gummi handschoenen.

Om 7 u. ’s morgens vertrok de karavaan om pas om 17.30 u. terug te keren.Alle pakketten werden 
in verschillende dorpen in en rond Mihintale uitgedeeld.

De bevolking waardeerde dit gebaar ten zeerste en was zeer dankbaar voor deze aangeboden hulp.



Hoorapparaat voor adoptiekind in Kannattiya

Een meisje met ernstige hoorproblemen kwam met haar ouders op een dag bij mij thuis hulp vra-
gen. Ik bezorgde haar de nodige hoorapparaten waardoor ze beter de lessen op school kon volgen 
en maakte van haar een adoptiedossier.

Enkele maanden later werden er Duffelse adoptieouders bereid gevonden om haar financieel te 
steunen. Toen een tornado het dak van hun schamel huisje vernielde, betaalden zij nieuwe dakpla-
ten. De vader herstelde zijn woning, zodat ze weer zonder zorgen het regenseizoen konden trotse-
ren. Deze familie kon ook rekenen op steun voor het aanschaffen van droogtabletten en batterijtjes 
voor de hoorapparaten.

Dit jaar kwam de familie weer bij mij langs om nieuwe hoorapparaten aan te schaffen. De tweede-
handse die ik haar bezorgde, waren nu te oud en konden niet meer aangepast worden. Zij konden 
zich onmogelijk zo’n dure aankoop veroorloven.

Na contactopname met de adoptieouders kwam alles in een stroomversnelling. De Belgische familie 
nam contact op met ‘ Hoorcentrum Van den Bosch ‘ te Duffel. Veerle, de audiologe, vroeg om haar 
een recent audiorapport te bezorgen. Zij wilde hoorapparaten schenken en ze kosteloos afstellen.

Mijn zus informeerde mij per skype en ik nam op mijn beurt weer contact op met de familie hier 
ter plaatse. Enkele dagen later kon ik het audiorapport doorscannen naar België, waarna mijn zus 
het aan de adoptieouders bezorgde. Deze laatsten gingen ermee naar Veerle Van den Bosch. Een 
tweetal weken later konden de hoorapparaten samen met de beschermhoesjes, de batterijtjes, de 
droogtabletten en het droogmachientje aan het meisje bezorgd worden. In een winkel in Nugegoda, 
nabij Colombo, moesten de apparaten voorzien worden van microfoontjes en de nodige bedrading. 
Dit moest immers op maat van de oren worden gemaakt.

Dankzij de hulp van de adoptieouders en van het Hoorcentrum Van den Bosch, kan het kind nu de 
komende examens van het einde van de lagere school, in de beste omstandigheden afleggen. Haar 
toekomst ziet er nu veel rooskleuriger uit. De hele familie is zeer dankbaar en uiterst tevreden.

Voortzetting van huisjesproject

In de landelijke dorpen in de Noord-Centrale provincie zijn nog veel, schamele hutjes verdoken in 
de welige plantengroei. Deze huisjes bieden onderdak aan families met kinderen die soms al jaren 
in erbarmelijke omstandigheden overleven.

De werkloosheid is hier zeer groot en daardoor is het onmogelijk om in de dagelijkse behoeftes te 
voorzien. Wanneer we zo’n huisje ontdekken, kunnen we niet onverschillig blijven. Dankzij de steun 
van vele sponsors in België kunnen we deze mensen een menswaardig onderkomen geven. Hun 
leven wordt aanzienlijk verbeterd en de kinderen krijgen betere studiemogelijkheden. Zij zijn dan 
ook ontzettend blij en dankbaar wanneer ze de sleutel van hun huisje in ontvangst nemen. 

Pannenkoekennamiddag! *

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

Noteer dan alvast in je agenda onze 
volgende pannenkoekennamiddag:

ZONDAG 25 OKtOBER 2020
in zaal Pronkenborg 

(naast kerk van Kontich-kazerne) 
van 14u tot 18u

Linda Stabel zal aanwezig zijn.

Ze verstrekt je graag informatie over 
onze vele projecten in Sri Lanka

* indien de Corona-maatregelen het toelaten



Uniformen voor de mentaal gehandicapten in thanamalwila

Op 28 oktober 2019 ontvingen wij een brief van de directeur van het mentaal gehandicapten instituut 
in Thanamalwila waarin hij schreef dat de uniformen van de bewoners na 3 jaar aan vernieuwing toe 
waren.Hij vroeg daarvoor onze financiële hulp.

Voor de aankoop van de stof en het naaien voor alle uniformen (voor 42 meisjes en 59 jongens) was 
de prijs 243 700 roepie (€ 1 256). Na goedkeuring door de leden van de raad van bestuur werd het 
totale bedrag overgeschreven op de rekening van het tehuis. Na enkele weken ontvingen we een 
dankbrief met daarbij een aantal mooie foto’s van fiere mensen, die ons op een originele manier 
bedankten.

Hier renoveerden we ook een ziekenzaal, vier kamers, drie toiletten en het dak van de boeddhisti-
sche gebedsplaats.

Bouw van kleuterscholen in Kahatagasdigliya en Wahagahapuwewa

Op 22 juli werd de eerste steen gelegd van de nieuwe Sithumina kleuterschool in Kahatagasdigliya. 
Dit stadje ligt op 25 km ten noorden van Mihintale. Twee maanden later was de school volledig 
afgewerkt. Op 23 september 2019 werd ze, onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking, 
plechtig geopend. Daarbij konden de kleuters en de juffen ook de 2 toiletten en de speeltuin in 
gebruik nemen.

Op 2 oktober werd het werk aangevat om een nieuwe kleuterschool te bouwen in Wahagahapuwe-
wa, een dorpje gelegen op 35 km ten noorden van Mihintale. Ook hier werd een speeltuin voorzien.

Op 1 januari werd er kiribath (melkrijst) gekookt voor de kleuters, hun kleuterleidsters, ouders en an-
dere dorpelingen. Iedereen smulde van de rijstebrij met dadels en rozijnen. Op 12 januari 2020 werd 
ook deze school geopend. Hier werden de werken, omwille van de hevige moesson, enkele dagen 
stilgelegd. Vandaar dat de kleuters de eerste dagen van het nieuwe schooljaar nog hun noodlokaal 
moesten gebruiken, maar na 1 week konden ze hun intrek nemen in het gloednieuwe gebouw. Alle 
mensen uit het dorp en uit de omliggende gemeenten zijn ontzettend dankbaar dat ze voortaan hun 
kinderen naar de nieuwe kleuterschool kunnen brengen.



We sincerely thank the 
personalities responsible for 

our projects in Sri Lanka

Mr. Mahen Kariyawasan, 
founder trustee of 

Sal Sevana Children’s Home,

Mr. Dayasiri Fernando, 
president of Sri Lanka-Belgium 

Association,

Mrs. Geethanee, 
chairperson, and 

Mr. Wattegedara Jayawardane, 
project coördinator 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, 
projectcoördinator in the North-Central 

Province

With gratitude we commemorate the late 
Deshamanya Amaradasa Gunawardana, 

former president of 
Sri Lanka-Belgium Association 

and the late 
Cyril Nanayakkara, 
former president of 

Susith Sarana Foundation.

In Memoriam Deshamanya Amaradasa Gunawardane

Dear Friends, *

I regret having to inform you that Mr. Amaradasa Gunawardana, President of Sri Lanka-Belgium Association and of 
the Sri Lanka Council for the Blind, one of our oldest collaborators, passed away on 5th June last.
Under his presidency we constructed in 2002 preschools, 28 houses and drinking water systems in two neglected 
hamlets in Vana Meekanda and Thunthalawa; since then we also took care of the working expenses and distributed 
almost 2.500 scholarships among needy students of surrounding schools. We built 10 houses for tsunami victims, re-
novated Nalanda divisional hospital thoroughly, constructed a building for an elders’ home and many other projects 
you can find on the website of SLBA (www.lankabelgiumassociation.com). All these projects were his initiative and 
were managed by him in an exemplary way, which deserves our utmost praise and gratitude.
We will miss Amaradasa enormously!

With warm regards, 
John Van Dijck 
Adoptie Sri Lanka VZW 
 
* Message to our partners in Sri Lanka

________________________________________________

Beste vrienden, *

Het spijt me jullie te moeten mededelen dat Amaradasa Gunawardana, voorzitter van Sri Lanka-Belgium Association 
en van de Sri Lanka Council for the Blind, een van onze oudste medewerkers, op 5 juni jongstleden overleden is.
Onder zijn voorzitterschap bouwden wij in 2002 kleuterscholen, 28 huizen en drinkwatersystemen in twee verwaar-
loosde gehuchten, namelijk Vana Meekanda en Thunthalawa; sedertdien zorgden wij ook voor de werkingskosten en 
verdeelden wij bijna 2.500 studiebeurzen onder behoeftige studenten van scholen in de omgeving. Wij bouwden 10 
huizen voor tsunami slachtoffers, renoveerden Nalanda hospitaal grondig, sponsorden een gebouw voor een ouder-
lingentehuis en vele andere projecten die men kan vinden op de webstek van SLBA (www.lankabelgiumassociation.
com). Al deze projecten kwamen er op zijn initiatief en werden door hem op voortreffelijke wijze beheerd, hetgeen al 
onze lof en dankbaarheid verdient.
Wij zullen Amaradasa enorm missen!

Met hartelijke groet, 
John Van Dijck 
Adoptie Sri Lanka VZW 
 
* Bericht aan onze partners in Sri Lanka

1

2 3

4 5

1.    Eerste steen sportterrein Mihintale
2.    Studenten van het Sanderus Educatio- 
        nal Development Centre
3.    Kinderen van onze kleuterschool in  
        Pamunugama.
4.    HydroPlus-toelage 2020
5.    Kinderen van de ROC-kleuterschool in     
        Galagoda.



Raad van Bestuur

Linda StABEL voorzitter 
lindastabel@gmail.com

John VAN DIJCK afgevaardigd bestuurder 
john@jvandijck.be

Diane StABEL  secretariaat/adoptiedossiers 
dianestabel56@gmail.com

Davina StAESSEN boekhouding/financiën 
asldavina@gmail.com

Karlien FERMON webstek 
karlien.fermon@telenet.be

Karel PEEtERS juridisch advies 
karel@pkp.be

De jaarrekening werd goedgekeurd door onze digitale Algemene Vergadering van 
10/05/2020 en bevestigd door S&V Accountants en Belastingsconsulenten BV. 
Voor meer details zie ook de ‘Financiële info’ op www.donorinfo.be.

onze verwezenlijkingen in 2019-2020 dankzij jullie donaties
 ‒ Werkingskosten meisjestehuis Sinha Sal Sevana in Mattegoda

 ‒ Werkingskosten vijf kleuterscholen

 ‒ Uitbetaling financiële adoptie aan 200 kinderen

 ‒ Uitbetaling studiebeurzen aan 745 scholieren en studenten

 ‒ Bouw van een medisch centrum in Udatenna

 ‒ Bouw van kleuterscholen met speelplein voor 50 kinderen in Kahathagasdigliya en 
Wahagahapuwewa

 ‒ Bouw van een studiegebouw voor een middelbare school in Mihintale

 ‒ Bouw van een gemeenschapscentrum in Nawa Mahasan Pura

 ‒ Aanleg van een drinkwaterproject in LankaPura

 ‒ Aanleg van een sportterrein in Mihintale

 ‒ Renovatie van een ziekenzaal, vier kamers en drie toiletten, herstelling van het dak 
van de gebedsplaats en schenking van uniformen aan de mentaal gehandicapten-
school in Thanamalwila

 ‒ Bouw van 26 huisjes in de regio Mihintale

 ‒ Renovatie van 6 schamele huisjes in de regio Mihintale

 ‒ Aanleg van waterputten in Kannatiya en Mihintale

 ‒ Aankoop van boeken in Sinhala voor onze mobiele bibliotheek

 ‒ Schenking van een beamer en een projectiescherm aan de politie van Mihintale

 ‒ Verder in en rond Mihintale: schenking van babysets, voedselpakketten, een Acer-
laptop, schoolmateriaal (tafels, stoelen, uniformen, schoenen, sokken, schriftpakket-
ten), hoorapparaten, oude en nieuwe brillen, oplaadbare lampen, dakplaten, kledij 
voor zieken en ouden van dagen, enz.

Onze projecten voor 2020-2021
Wij zoeken nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe projecten!

 ‒ Verderzetting van onze adoptieplannen

 ‒ Verderzetting van onze studiebeursprogramma’s

 ‒ Verderzetting van de werking van onze mobiele bibliotheek

 ‒ Werkingskosten van ons meisjestehuis in Mattegoda

 ‒ Werkingskosten van onze kleuterscholen in Galagoda, Pamunugama, Rusirugama, 
Vana Meekanda en Thunthalawa

 ‒ Bouw van twee kleuterscholen met speeltuin in Kahathagasdigiliya en 
Wahagahapuwewa

 ‒ Bouw van nog een kleuterschool in de regio Mihintale

 ‒ Bouw van 20 huisjes in de regio Mihintale

 ‒ Bouw van twee waterputten

 ‒ Aankoop van boeken in Sinhala voor onze mobiele bibliotheek

 ‒ Schenken van waterfilters, babysets, baby- en kinderkleding, schoolmeubilair, schrift-
pakketten, eindejaarspakketten, voedselpakketten, oude en nieuwe brillen aan de 
armen in en rond Mihintale 

 ‒ Schenken van kleding aan oude en zieke mensen in Pamunugama.

Meer info kan je opvragen via lindastabel@gmail.com

Cijfers 2019
ontvangsten

subsidies € 5 500,00 
adopties € 11 367,00 
giften € 73 840,96 
opbrengsten activiteiten € 5 066,62 
diverse inkomsten/legaten € 6 092,78

tOtAAL IN: € 101 867,36

Financiële adoptie

Als je een adoptieplan wil opstarten, weet 
dan dat dit een engagement is voor 5 jaar.

Om zo’n plan op te starten kan je de 
rubriek “Hoe steunen? Een adoptieplan 
starten“ van onze webstek:

www.adoptiesrilanka.be

invullen en doorsturen.

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

Diane Stabel, 
Leopoldstraat 83 

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 Thanamal-
wila, in het zuidoosten. Dit is in feite 
een bijdrage voor de globale werking 
van deze instelling.

NAAM/Voornaam:

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

Adres

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

Postcode en Gemeente

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

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

Email-adres:

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

Geboortedatum: …..../……../…………....

uitgaven

adopties € 12 314,00 
projecten € 256 637,66 
nieuw boekhoudpakket € 7 898,44 
financiële kosten € 890,25 
communicatie & verzending € 926,33 
materiaal en meubilair € 242,00 
verzekeringen/accountants € 302,50

tOtAAL UIt: € 279 211,18


