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TIJDSCHRIFT 2010
Verschijnt jaarlijks

Verantwoordelijke Uitgever:

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

VOORWOORD
Het afgelopen jaar is er weer heel wat 
gebeurd. Er werden tal van activiteiten 
op touw gezet om geld in het laatje te 
brengen om de verschillende projecten 
te realiseren: pannenkoekendagen, 
lezingen in scholen en verenigingen, 
sponsorwandelingen, Sri Lankadagen, 
versturen van een mailingbrief, enz…. 
Met de opbrengsten werden vele 
projecten verwezenlijkt.
Begin van dit jaar moesten we 
afscheid nemen van onze allereerste 
medewerker: Cyril Nanayakkara 
uit Pamunugama die op 11 januari 
overleed. We maakten ook kennis 
met zijn gemotiveerde opvolgers van  
Susith Sarana Foundation.
Op 23 juli, één dag voor zijn 77e 

verjaardag overleed onze erevoorzitter, 
Gaston Dillen. Hij zal in onze herinnering 
blijven leven als de stichter van onze 
vereniging en de initiatiefnemer van 
talrijke projecten om het lot van vele 
kinderen en minderbedeelden in Sri 
Lanka te verbeteren.
In november 2010 zal ik naar Sri Lanka 
vertrekken. Als huidige voorzitter 
van Adoptie Sri Lanka zal ik daar het 
werk verder zetten. Via e-mail, Skype 
en telefoon is het gemakkelijk om de 
interne communicatie vlot te laten 
verlopen. Uiteraard zal ik jullie vanuit 
Mihintale op de hoogte houden en 
zullen de vele vrijwilligers en alle leden 
van de raad van bestuur van Adoptie 
Sri Lanka ervoor zorgen dat de werking 
van onze vereniging optimaal blijft.

Linda Stabel
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PANNENKOEKENNAMIDDAGEN
Mensen die graag een gezellige namiddag willen doorbrengen met vrienden en/of familie en 
daarbij willen genieten van lekkere pannenkoeken met een tas koffie of thee noteren alvast 
de volgende data in hun agenda:

Tijdens deze namiddagen kan men ook de foto's van de laatste gerealiseerde projecten bekijken
en de nodige info verkrijgen voor de financiële adoptie van een arm kind in Sri Lanka. 
De opbrengsten van deze pannenkoekennamiddagen zullen worden gebruikt voor verschillende 
projecten.

VAN HARTE WELKOM EN ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE STEUN !

ZONDAG
3 oktober 2010

in zaal Pronkenborg,
Pronkenbergstraat, 

KONTICH
van 14u tot 18u

ZONDAG
20 maart 2011

in zaal Wilgenhof,
Bruul, 

DUFFEL
van 14u tot 19u

Op 23 juli 2010 overleed Gaston in het UZ 
Gasthuisberg in Leuven. Hij was de stichter 
in 1989 van Adoptie Sri Lanka vzw. Van 
1989 tot 1 juli 2009 was hij voorzitter. Hij 
was de initiatiefnemer van verschillende 
acties zoals: Brillen voor Dillen, de 
succesrijke BBQ-dagen in de Hallen van 
Putte, de vele dia-avonden, fi lmvoor-
stellingen en pannenkoekennamiddagen.
Onvermoeibaar trok hij, gedurende 
vele jaren, naar scholen, verenigingen, 

ouderlingentehuizen en serviceclubs om 
voordrachten te geven over Sri Lanka, het 
land dat hem zo dierbaar was. Door zijn 
enthousiasme kon hij mensen inspireren 
om zich belangeloos in te zetten in de 
raad van bestuur en hun steentje bij te 
dragen voor de goede zaak. Hij slaagde 
erin om mensen te overtuigen om hun 
hart te laten spreken, om zo fondsen in te 
zamelen om een van onze vele projecten 
in Sri Lanka te kunnen realiseren. Denken 
we daarbij aan de meer dan 2800 fi nanciële 
adopties van kansarme kinderen, aan de 
vele duizenden brillen en de rolstoelen 
die werden uitgedeeld, aan de bouw van 
huisjes, de drinkwaterprojecten, hulp 
aan hospitalen, scholen, weeshuizen en 
instellingen voor gehandicapten; ook de 
medewerking aan de wederopbouw na 
de tsunami.
Gaston legde in Sri Lanka contacten met 

verschillende partner organisaties wier 
bekwame plaatselijke medewerkers 
onontbeerlijk zijn voor de realisatie van 
onze projecten. Als reisleider was hij 
geliefd en sterk gewaardeerd zowel door 
de plaatselijke medewerkers en gidsen en 
ook door de vele minderbedeelden.
Zij zullen nog vaak met veel dankbaarheid 
denken aan die sympathieke reisleider 
uit België die velen van hen een betere 
toekomst gunde.
En wij allen zullen Gaston nog vaak 
tegenkomen in de talrijke fotoboeken, in 
de talrijke artikels die hij schreef voor ons 
jaarlijks krantje “Ayubowan” en telkens 
wanneer we met vrienden herinneringen 
ophalen. Hij zal bij velen onder ons en 
vooral bij de armen in Sri Lanka zo verder 
leven.
      

    (afscheidsrede door Linda Stabel) 

IN MEMORIAM
GASTON DILLEN

AFSCHEID VAN ONZE PLAATSELIJKE 
MEDEWERKER : CYRIL NANAYAKKARA
Op 11 januari 2010 overleed na een 
slepende ziekte onze plaatselijke 
medewerker:Cyril Nanayakkara. Hij was 
de stichter en leidende kracht van  Susith 
Serana Foundation in Pamunugama. 
Hij zorgde voor de aanmaak van 
adoptiedossiers, voor de betaling 
van schoolbenodigdheden voor 700 
scholieren en studenten, voor de bouw 
van een communicatiecentrum, een 
kleuterschool, voor de uitreiking van 
kledingbonnen aan bejaarden, ….. 
Hij zorgde voor projectaanvragen, 

prijsoff ertes, zeer gedetailleerde verslagen 
en betalingsbewijzen. Hij hield geregeld 
contact met ons via e-mail, per brief of 
telefonisch. Niet lang voor zijn overlijden 
stuurde hij ons het artikel: ”Great-hearted 
help from Adoptie Sri Lanka Belgium for 
needy people of Sri Lanka” dat u vindt in de 
rubriek English pages van onze webstek: 
www. adoptiesrilanka.be onder de link: 
Susith Sarana Foundation testimony.
Het nieuws van de dood van onze goede 
vriend en gewaardeerde medewerker trof 
ons allen diep. Zijn uitvaartdienst vond 
plaats op 14 januari in de plaatselijke 
kerk en daarna werd hij begraven op het 
nabijgelegen kerkhof. We konden spijtig 
genoeg niet zelf naar zijn uitvaart gaan, 

maar we stuurden een ander plaatselijk 
medewerker met een bloemenkrans om 
ons te vertegenwoordigen en om ons 
medeleven te betuigen aan zijn vrouw, 
Ann en zijn twee zonen.
 Wij zijn hem zeer dankbaar voor al wat hij 
deed voor de armen uit zijn streek en voor 
de ongeloofl ijk goede samenwerking 
gedurende vele jaren.
Zijn werk zal nu verdergezet worden 
door een nieuw samengestelde  raad 
van bestuur waarvan zijn 2 zonen deel 
uitmaken. Zo zal Susith Serana Foundation 
verderwerken in de geest van zijn stichter. 
We hopen de samenwerking nog vele 
jaren te kunnen verderzetten.  

Linda Stabel
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‘Sri Lanka in ons hart’ is een regionale 
afdeling van onze vzw, die bestaat uit 
adoptieouders met kindjes uit Sri Lanka. 
Sinds 2006 steunt ‘Sri Lanka in ons hart’ de 
armenschool in Pallepola bij Matale. Eerst 
met de inrichting van een bibliotheek en 
leeszaaltje, met internetaansluiting. Dan 
volgde de afsluiting van alle klaslokalen 
en werden 2 sanitaire blokken gebouwd. 
Momenteel wordt het speelpleintje van 
de school heringericht.

EEN KOE VOOR SRI LANKA (2009 – 2010)

Met de actie ‘Een koe voor Sri Lanka’ willen 
we de 75 armste families die hun kinderen 
naar de school sturen, elk 2 koeien 
schenken. Melkproduktie en verkoop van 
kalveren levert een extra jaarinkomen op.

In 2008 werd gestart met de opleiding 
door het ministerie van landbouw : de 
bouw van een beschutting, planten en 
onderhouden van voedergewassen, 
irrigeren, beheer van koeien,… Na 
deze training bouwde elke familie een 
beschutting.
Ondertussen werden fondsen ingeza-
meld : enkele scholen organiseerden hun 
vastenaktie voor ons project. De kinderen 
kregen in de klas een presentatie over Sri 
Lanka en over ‘Een koe voor Sri Lanka’. 
Laaiend enthousiast ging elke klas voor 
een koe ! Daarnaast konden we rekenen 
op heel wat spontane giften. Een koe kost 
ong. 250 Euro. Begin 2009 werden de 
eerste 75 koeien gekocht. 

Ondertussen verkopen de families al 
melk. Een deel wordt door de families 
zelf gebruikt, de rest wordt verkocht aan 
Nestlé met wie een overeenkomst werd 
gesloten.
Alles wordt strikt bijgehouden door het 

comité, Nestlé helpt met de administratie 
en betaalt de gezinnen uit.

In 2009 werd hard gewerkt om de fondsen 
binnen te halen voor de 2e koe. Met het 
comité is beslist om kalveren te kopen op 
staatsboerderijen. Deze dieren zijn goed 
opgevolgd, behoren tot een ‘verbeterd’ 
ras en moeten een betere melkopbrengst 
leveren. Vanaf mei 2010 worden kalveren 
aangekocht, alles zou tijdens de zomer 
rond moeten zijn.

Vanaf de start sturen we erop aan dat het 
project zelfbedruipend moet worden : wij 
helpen de motor in gang te zetten, opdat 
de machine zou kunnen starten en blijven 
draaien.

Via een spaarrekening (de families staan 
een klein gedeelte van de opbrengst 
af aan het comité) zou het dorp in staat 
moeten zijn de verdere opvolging zelf 
te verzorgen. Het project is ondertussen 
uitgebreid naar 82 families, mensen 
worden gemotiveerd hun kinderen naar 
school te sturen,...

Vanuit het comité is nu een vraag gekomen 
om zelf veevoeder aan te maken. Dit kan 
door recuperatie van afval : van mais, van 
kokosnoten, enz. Momenteel zamelen we 
hiervoor fondsen : om in het dorp een 
kleine produktie-eenheid op te zetten 
die veevoeder kan aanmaken. Dit moet 
werk bieden aan enkele bewoners, en 
het voeder moet goedkoper zijn dan de 
reguliere marktprijs.

Voor uitgebreide informatie : 
www.sri-lanka-in-ons-hart.be. 

Reageren kan per mail : 
patrick.vyvey@gmail.com

SRI LANKA IN ONS HART
personen die nog in aanmerking kwamen. 
In onze Raad van Bestuur hebben we dan 
ook beslist dit project te vervangen door 
een studiebeursproject.

Op basis van de studieresultaten worden 
behoeftige kinderen in Kandy en 
omgeving geselecteerd die in aanmerking 
komen voor een studiebeurs. Het nieuwe 
project krijgt de naam: Studiebeursplan 
Kandy. Intussen ontvingen we de namen 
van 20 kinderen die in aanmerking komen 
voor deze financiële steun en is reeds een 
eerste betaling gebeurd.
De stortingen die nu binnenkomen 
voor KANDY zullen dus voortaan voor 
bovengenoemd project gebruikt worden. 
Zoals steeds bekomen stortingen vanaf  
€ 30 een fiscaal attest.

Indien u interesse hebt om met een van 
deze kinderen persoonlijk in contact te 
komen kunt u ons dat steeds melden.

Roger Van den Bossche
rvdb.otrn@telenet.be

STUDIEBEURSPLAN KANDY
Gedurende vele jaren hebben we in 
samenwerking met de plaatselijke Lions 
Club in Kandy een ‘adoptie’ project 
gesteund. In totaal hebben we dankzij 
jullie bijdragen meer dan 100 kinderen 
kunnen ondersteunen.
In principe was de bijdrage bedoeld voor 
5 jaar, maar in overleg met de plaatselijk
autoriteiten is dit in verschillende gevallen 
uitgebreid naar 8 jaar als verdere steun 
voor de familie en voor hulp bij de studie. 
Verschillende families hadden daarbij nog 
eens persoonlijk contact met hun adoptie 
kinderen en hun familie.

Onlangs hebben we met de plaatselijke 
verantwoordelijke alle dossiers 
overlopen en we  hebben vastgesteld 
dat verschillende belanghebbenden 
de woning intussen verlaten hebben, 
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben 
en/of zich aangeboden hebben op de 
arbeidsmarkt.

In deze context hebben we besloten een 
laatste betaling te laten doorgaan aan de 
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OPENING VAN NIEUWE SLAAPZAAL IN 
BEJAARDENTEHUIS IMBULANDANDA 
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Door het toenemend aantal bewoners 
kampte men met plaatsgebrek. Men 
vroeg aan Adoptie Sri Lanka de financiële 
middelen om een slaapzaal voor 14 
bedden bij te bouwen. Mede dankzij 
de respons op onze mailingbrief van 
vorige herfst konden wij deze bouw 
realiseren in samenwerking met onze 
plaatselijke contactpersoon Amaradasa 
Gunawardana, de Lions club van Colombo 
en Kandy.   

Op 10 april 2010 was het dan zover: het  
lint werd doorgeknipt, de olielampjes 
werden aangestoken, het Srilankaanse 
en het Belgische volkslied en de Vlaamse 
Leeuw werden gespeeld.  De toespraken 
werden gehouden en alles werd afgesloten 
met een hapje en een drankje. Uitgewuifd 
door gelukkige bejaarden en wetende 
dat er weer 14 mensen opgenomen 
kunnen worden om van hun oude dag te 
genieten, keerden we huiswaarts.

   

  

                                     Linda Stabel

Na de overhandiging van het 
ziekenhuismateriaal in Nalanda reden we 
verder naar Imbulandanda, een dorpje 
gelegen tussen Nalanda en Matale.

In dit plaatsje werd jaren geleden een 
ouderlingentehuis gebouwd. In dit 
tehuis verblijven nu 28 mensen. Er zijn 
3 slaapzalen: 2 voor vrouwen en 1 voor 
mannen. De bedden staan naast elkaar 
met een nachttafeltje er tussenin. Privacy 
bestaat hier niet. De bewoners beschikken 
ook niet over een aparte kast. 

Er is geen TV of radio. De enige ont- 
spanning die zij hebben bestaat in het 
wandelen in de kleine tuin. Het eten 
is verzorgd en zeer goed. Alle dagen 
komen er familieleden, omwonende 
dorpsbewoners of andere Srilankanen 
koken ter nagedachtenis aan een over-
ledene of om een of andere verjaardag 
te vieren. De maaltijd bestaat uit: rijst 
met diverse groenten, een stukje vis of 
kip, fruit en als dessert een potje yoghurt 
en een zeer gegeerde boulat (betelblad 
met stukje nootmuskaat, wat tabak en 
een veegje lime). Bijna alle ouderlingen 
kauwen boulat en vinden dat dan ook 
een goede afsluiter voor hun maaltijd.
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verzorgd en de patiënten kwamen me ook 
allemaal begroeten. Zeer velen van hen 
vroegen of ik geen zeep bij me had want 
op het moment van mijn bezoek zaten 
ze zonder toiletzeep om zich te wassen. 
Er was ook geen stukje zeep voorhanden 
om hun kleding een wasbeurt te geven. In 
een buurtwinkel ging ik me bevoorraden 
en een halfuurtje later werd iedereen 
van zeep voorzien.  De patiënten waren 
ontzettend dankbaar. Enkele vrouwen 
kwamen schoorvoetend dichterbij en 
uiteindelijk stelde de jongste de vraag 
of ik niet voor een TV kon zorgen zodat 
ze in de slaapzaal wat afleiding hebben. 
De dagen duren nu ontzettend lang. 
Ze hebben immers niets om handen 
want er is daar geen ergotherapie zoals 
bij ons in België. Ze krijgen haast nooit 
bezoek en ze wachten en wachten en 
wachten…. Ik beloofde dat ik deze 
vraag zou voorleggen op onze volgende 
bestuursvergadering en wie weet komt 
er dan in de toekomst wat nieuws en 

UITBOUW PSYCHIATRIE IN MIHINTALE
Tijdens mijn verblijf in Sri Lanka in april 
laatstleden bracht ik een bezoek aan 
de psychiatrie in Mihintale. De nieuwe 
vleugel van het hospitaal, gesponsord 
door Adoptie Sri Lanka, werd in 
september 2009 in gebruik genomen 
door 15 vrouwelijke patiënten die allen 
een psychische aandoening hebben. 
Gedurende 3 maanden werd er haast dag 
en nacht gewerkt. Onder leiding van een 
gediplomeerde schrijnwerker, elektricien 
en loodgieter werkten zo’n twintig 
straatarme mannen om het gebouw te 
voorzien van elektriciteit en waterleiding. 
Er werden nieuwe toiletten en een 
wasgelegenheid gebouwd. Het gebouw 
kreeg een stenen vloer, ventilatoren en er 
werden nieuwe bedden en nachtkastjes 
gezet. Buiten werd het onkruid gewied,  
afwateringskanaaltjes gegraven en 
rondom het gebouw werd een stevige 
draadomheining gezet zodat de vrouwen 
veilig buiten kunnen wandelen. Tijdens 
mijn bezoek oogde het complex  zeer 

wat ontspanning op deze afdeling. 
Lezers die dit project willen steunen  
kunnen hun bijdrage storten op het 

nummer : 733-2291195-85 met vermel- 
ding psychiatrie. 

                     Linda Stabel

OPENING VAN KLEUTERSCHOOL IN RUSIRUGAMA 
de haan, brachten de kleuters een mooie 
show met zang, dans en toneeltjes 
waarbij ze prachtig verkleed waren. 
De kleuters beeldden verschillende 
beroepen en dieren uit. Hierna volgden 
de gebruikelijke toespraken waarin de 
gulle schenkers, Adoptie Sri Lanka en 
de plaatselijke NGO Shanthinikethanaya 
herhaaldelijk werden bedankt. Tot slot 
werden er nog Srilankaanse zoetigheden 
en fruit geserveerd met een kopje thee. 

We werden uitgewuifd door vele lachende 
gezichten.

   

    

  Linda Stabel

Op 16 april 2010 stonden alle inwoners 
van Rusirugama ons op te wachten aan  
hun nieuw kleuterschooltje.  Dit werd  
tegen het bestaande gemeenschaps-
centrum aangebouwd zodat het 
voor velerlei doeleinden kan worden 
gebruikt. Wij werden onthaald met een 
bloemenkrans die rond ons hoofd werd 
gehangen en met betelbladeren als teken 
van welkom.

Na het hijsen van de vlag onthulde 
ik de gedenkplaat in het klaslokaal.  
Hierboven hangt een mooie foto van 
Line en John Van Dijck-Houben. Zij 
zorgden voor de financiële middelen. 
In de klas stonden vele stoelen, die 
voor de gelegenheid alle bezet waren 
door de ouders en hun kinderen. Na het 
ontsteken van de olielampjes rondom 
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BEZOEK AAN NALANDA-HOSPITAAL - 21 MEI 2010
De uitbarsting van de vulkaan 
Eyjafjallajökull te IJsland zorgde ervoor dat 
onze reis naar Sri Lanka met een maand 
werd opgeschoven. Hierdoor kwamen we 
terecht in het eerste regenseizoen van Sri 
Lanka. Toch is dit niet altijd een nadeel: 
het is nog steeds rond de dertig graden 
en voor het bezichtigen van culturele 
bezienswaardigheden is het zelfs 
aangenamer als het lichtjes is afgekoeld. 

Na een bezoek aan prachtige steden 
zoals Polonnaruwa en Anuradhapura 
vertrokken we op vrijdag 21 mei 2010 
naar de derde oude hoofdstad van Sri 
Lanka: Kandy.

Op de weg hierheen ligt het ziekenhuis 
van Nalanda. Deze locatie is bij ons al 
langer gekend via mijn tante Mia uit Duffel 
die om de twee jaar op de kerstmarkt 
van Duffel bloemstukken verkoopt ten 
voordele van dit ziekenhuis. Nu konden 
we met eigen ogen bekijken wat er 
met de opbrengst van deze acties werd 
gerealiseerd.

Ziekenhuis is een “groot woord”: eigenlijk 
is het hier een eerstehulp-hospitaal voor 
de arme mensen uit de omgeving die niet 
in de grote hospitalen van Dambulla en 
Kandy kunnen geraken en die niet over 
de financiële middelen beschikken om 
ginds op consultatie te gaan. Er kunnen 
een 100-tal patiënten verblijven en er 
werken vier dokters en een tandarts. 

Operaties gebeuren er niet in Nalanda, 
daarvoor moeten de inwoners naar 
de ziekenhuizen in de grote steden 
gaan. Bevallingen zijn er wel enkele per 
maand. Bij mogelijke complicaties zoals 
keizersneden of vroegtijdige bevallingen, 
verwijst men door naar de grote 
klinieken. Het ziekenhuis beschikt over 
één ambulance. 

Rond half elf werden we door dokter 
Bandusiri en zijn personeel ontvangen 
in zijn kantoor. Daar overhandigden we 
hem het materiaal dat tante Mia vanuit 
België had meegegeven: steunkousen, 
verbanden, thermometers, balpennen 
en knuffeltjes voor kindjes. Vooral 
de 7 thermometers werden zeer 
geapprecieerd: men beschikte enkel 
over 3 koortsthermometers voor 100 
patiënten. Uit dankbaarheid trakteerden 
ze ons met een verse “king-coconut” .

Daarna kregen we een rondleiding in 
het gebouw. Wat ons meteen opviel 
was de warmte in de ziekenzalen. Het 
was nog maar elf uur, dus nog niet het 
warmste van de dag, en ook niet volop 
zomer. De daken waren niet geïsoleerd: 
men sliep rechtstreeks onder de pannen 
of asbestplaten. De vloeren waren op 
sommige plaatsen nog van cement, wat 
moeilijk is om op een hygiënische manier 
te reinigen. 

Boven de bedden hingen de nieuwe 
muggennetten die ook geschonken 
werden door de organisatie “adoptie Sri 
Lanka”. Deze zijn nog steeds in goede 
staat, net zoals al het andere materiaal 
dat ze via deze organisatie gekregen 

hebben. Zo zagen we onder andere de 
vernieuwde toiletten, een aspiratietoestel, 
een ingericht kabinet van de dokter, een 
lokaal voor het verplegend personeel 
met aangepast sanitair,…. alles was zeer 
goed onderhouden. Je zag dat ze respect 
hebben voor het materiaal dat ze vanuit 
België hebben ontvangen.

Onze interesse ging vooral uit naar de 
keuken van het hospitaal omdat dit één 
van de projecten van mijn tante was. Op 
het bordje naast het lokaal zagen we 
inderdaad de namen “Lut en Mia” staan. 
De keuken was niet open die dag omdat 
er een schenking was van maaltijden door 
rijke mensen uit de omgeving. Volgens 
onze begeleider is dit een Boeddhistisch 
gebruik. Door het raampje konden we 
toch naar binnen kijken en zagen we dat 
alles nog in goede staat was. Ik vraag mij 
af hoe ze met zo weinig materiaal kunnen 
koken voor 100 patiënten. Dan zie je pas 
hoe luxueus wij het hier hebben. Het 
koken zelf is overgedragen aan mensen 
van buiten het hospitaal: zij hebben hun 

materiaal en ingrediënten in deze keuken 
staan. 

De omheining rond het hospitaal, gelegen 
aan een drukke baan, is nog maar half 
afgewerkt. Voor de veiligheid van het 
personeel en de patiënten zou het beter 
zijn dat deze wordt doorgetrokken. 
Mogelijk één van de volgende projecten?

Op het einde van ons bezoek lieten we 
het krantje “Ayubowan” van Adoptie Sri 
Lanka zien aan het personeel. Sommigen 
herkenden zichzelf op de foto van enkele 
jaren geleden. Omdat ze zo enthousiast 
waren, hebben we het krantje daar 
gelaten. Het krijgt een plaatsje in het 
bureel van de hoofddokter. 

Op de kaartjes naar onze familie en  
vrienden schreven we: “Sri Lanka: a 
taste of Paradise”. Een paradijs is dit 
eiland inderdaad: vriendelijke mensen, 
een prachtige natuur, een rijk cultureel 
en godsdienstig verleden, …. Sedert 
ongeveer een jaar is de rust ook 

teruggekeerd in Sri Lanka. De burgeroorlog 
met de Tamils is voorbij en dat merk je 
ook. De soldaten zijn uit het straatbeeld 
verdwenen en de mensen zijn weer blij 
om in hun land te wonen. In de buurt van 
Nuwara Eliya zagen we resultaten van de 
inspanningen van de overheid; Singalese 
en Tamil-kinderen brachten samen de 
zondag door in een botanische tuin. Voor 
vele inwoners van Sri Lanka  was het de 
eerste keer dat ze Jaffna, een mooie stad 
in het Noorden konden bezoeken. 

Het derde weekend van november is 
het weer kerstmarkt in Duffel. We hopen 
dat Mia en Lut weer op iedereen kunnen 
rekenen voor een bijdrage aan dit goede 
doel. Zeker nu we met onze eigen ogen 
hebben gezien dat dit een goed project is 
en dat elke euro die je geeft goed wordt 
besteed. 

We wensen Mia en Lut ook dit jaar veel 
succes. 

Ria en Walter
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OVERHANDIGING
MEDISCH MATERIAAL IN 
NALANDA-HOSPITAAL

de patiënten genieten van wat privacy 
wanneer de dokter en/of verpleegsters 
hen verzorgen. 

Tijdens de overhandiging werden er 
heel wat foto’s gemaakt en een journalist 
maakte een verslag. Dit verscheen op 4 
mei in de krant “The Daily News”. 

U vindt dit artikel in de rubriek “English 
pages” van onze webstek: 

www. adoptiesrilanka.be

Zoals gebruikelijk volgden hierna ook 
weer de urenlange toespraken en tot slot 
werd ook hier een receptie aangeboden.

   
  

   Linda Stabel

Op 10 april 2010 reden we naar het 
staatshospitaal in Nalanda. 

Daar werden we opgewacht door 
dokter Bandusiri en zijn collega’s, door 
het verplegend personeel en onze 
medewerker Amaradasa Gunawardana, 
voorzitter van de Sri Lanka-Belgium 
Association en de leden van de Lions club 
van Colombo Somerset. 

Onder het toeziend oog van verschillende 
patiënten en ziekenhuisbezoekers 
overhandigde ik : twee bloeddrukmeters, 
een materialenset voor neus-, keel- en 
ooronderzoek, een onderzoekstafel en 
een bedscherm. Het is voor het eerst 
dat de dokters in dit ziekenhuis kunnen 
beschikken over materiaal om neus, keel 
en oren te onderzoeken. 

Door het plaatsen van het scherm 
tussen de bedden kunnen vanaf nu ook 

NIEUWE PROJECTEN
IN 2010 / 2011
In 2010/2011 zoeken wij nog milde sponsors voor

de onderstaande lopende en nieuwe projecten:

°  Pleegouders voor ons meisjestehuis “Sinha Sal Sevana” 

 in Mategoda

°  Pleegouders voor onze andere adoptieplannen

°  Sponsors voor onze studiebeursplannen

°  Huisjes voor arme families in Sigiriya

°  De School voor mentaal gehandicapte kinderen 

 in Thanamalwila

°  Ons Educatief Centrum in Pamunugama

°  Ons Gemeenschapscentrum in Mirissa

°  Ontwikkeling van Tuntalawa Village: bouw van huisjes,    
 studiebeursplan, enz…

°  Medische uitrusting voor het hospitaal van Nalanda

°  TV voor psychiatrie in Mihintale

°  Muziekinstallatie voor Dijksteinschool in Mihintale

° Een drinkwatersysteem voor Kandenuwara

° Een drinkwatersysteem voor Deniya Village

°  Bouwmateriaal voor Samanale kleuterschool in Wahigala

°  Renovatie van de bibliotheek van Ialiambe school

REEDS VERWEZENLIJKT
IN 2009 / 2010
°  Medische uitrusting voor de vernieuwde verloskamer van het  
 hospitaal van Nalanda

° Renovatie van de psychiatrische afdeling in hospitaal van   
 Mihintale

° Een drinkwatersysteem voor Ratwatte Upper Division

° Een drinkwatersysteem voor Hamure Village

° Uitbreiding van een ouderlingentehuis in Imbulandanda

° Bouw van een kleuterschool in Rusirugama

° Een pluimveefarm voor de mentaal gehandicaptenschool 

 in Thanamalwila

° Een speeltuin in de Dijksteinschool in Mihintale
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Project LUT en MIA - Wij steunen voor de vierde maal het Nalanda ziekenhuis in Sri Lanka.

Deze kerstmarkt wordt georganiseerd door “ De Schakel”

Lut, Mia en Rita, bijgestaan door enkele mensen die zich met hart en ziel inzetten voor 
dit project, zullen er weer zijn met een mooie stand.

Je kan bij ons niet alleen goed houdbare kerststukjes vinden, maar ook allerlei 
kerstgeschenkjes.

Met de opbrengsten van de vorige kerstmarkten ondersteunden we reeds volgende 
projecten in het ziekenhuis: het vernieuwen van de keuken, renovatie van de toiletten 
en douches en een opknapbeurt van de verloskamer. In 2008 ging hun voorkeur naar 
allerlei medische apparatuur. Alles werd daar aangekocht en wij kregen heel correcte 
prijsoff ertes en afrekeningen.

In de planning voor dit jaar voorzien we, afhankelijk van de opbrengsten van de 
kerstmarkt, 

- warmte-isolerende plafonds in de ziekenzalen, 

- vernieuwing van vloeren voor meer hygiënisch onderhoud, 

- het plaatsen van een beveiligende draadafsluiting rond het ziekenhuis. 

U ziet het, er is nog meer dan genoeg te doen. 

KERSTMARKT IN DUFFEL

NIEUWS OVER ONZE HERFSTMAILING
Het weeshuis “Sal Sevana” ontving in 2010 van onze vereniging € 7.800 als 
werkingskosten. De ontvangen € 2.795 vertegenwoordigen een belangrijke bijdrage.

Het project “studiebeursplan” Kandy is opgestart. Een eerste schijf van € 720 is 
doorgestort aan de plaatselijke beheerders, de Lions Club van Kandy. Hiermee konden 
reeds 20 studiebeurzen worden toegekend (zie artikel “Studiebeursplan Kandy” elders 
in dit blad). Dankzij extra stortingen hopen we in de toekomst nog talrijke kinderen te 
kunnen helpen.

Voor twee drinkwaterprojecten voor de inwoners van het dorp Tuntalawa hebben een 
voorschot gestort van € 1.000. 

Mede dankzij de giften van € 1.210 hebben we in 2010 € 9.000 kunnen storten voor 
de uitbreiding van het ouderlingentehuis in Imbulandanda (zie ons artikel elders in dit 
blad).

In november 2009 hebben we een extra oproep gedaan bij een aantal vrienden en 
sympathisanten. Daarin deden we beroep op jullie bijdragen om enkele extra projecten 
te fi nancieren.

De respons overtrof onze stoutste verwachtingen. 
Oordeelt u zelf:
 - Voor het 1e project, het meisjesweeshuis “Sal Sevana” in Mategoda, 
  ontvingen we € 2.795 ;
 - Voor het 2e, het studiebeursplan in Kandy, iets meer dan € 1.000 ;
 - Voor het 3e, de ontwikkeling van het dorp Tuntalawa, 
  eveneens iets meer dan € 1.000 ;
 - Voor het 4e project, het ouderlingentehuis in Imbulandanda, 
  € 1.210
samen dus ruim € 6.000. 

BELANGRIJKE OPROEP !
waar trouwens nog meer interessante informatie te vinden is. Onze vraag is dan ook: 
wie het wenst om ons blad via elektronische weg op te halen, laat het ons weten via 
e-mail, zo kunnen we jullie mailadres noteren en jullie verwittigen zodra de nieuwe 
uitgave beschikbaar is. Dat zou onze vereniging heel wat tijd en vooral kosten besparen 
(druk- en verzendingskosten). Bij voorbaat dank.

Voor diegenen die ons NIETS laten weten zullen wij de papieren versie gewoon blijven 
opsturen !

Meer en meer mensen beschikken tegenwoordig over een uitstekende internet-
verbinding. Sommigen kunnen daar vlot mee omgaan, voor anderen is dat veel minder 
vertrouwd, of zelfs totaal ongekend. 
Hoe dan ook, voor ons is dit een onontbeerlijk hulpmiddel voor het bijhouden van onze 
boekhouding, administratie enz. Ook de communicatie met de personen in Sri Lanka 
kan via deze weg snel en met weinig kosten. 
Om ons toe te laten onze kosten nog meer te drukken, denken we aan het internet voor 
de toekomst. Misschien zijn er mensen die deze “Ayubowan” niet noodzakelijk op papier 
wensen te ontvangen, maar willen bekijken via onze webstek www.adoptiesrilanka.be, 

Kom eens langs en mede door jullie steun kunnen we weer iets moois realiseren.

Alvast bedankt. 

De kerstmarkt gaat door  in het Dienstencentrum De Kleiput op zaterdag 20 en zondag 
21 november 2010, telkens van 11u00 tot 18u00 op het  Domein Covabe (klooster) - 
Stationsstraat 22 te 2570 Duff el.
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Bezoek onze website: www.adoptiesrilanka.be

We sincerely thank the personalities responsable for our projects in Sri Lanka :
Mr. Lasantha De Fonseka of the Lions' Club of Kandy,
Mr. Amaradasa Gunawardana, president of Sri Lanka-Belgium Association,
Mr. Mahen Kariyawasan, founder trustee of Sinha Sal Sevana Children's Home,
Mrs. Geethanee Korakahagoda, chairperson of Matale Elders Benevolent Society,
Mrs Ranee Herath, chairperson of Lanka Mahila Samithi,
Mr. Abayagunawardana, Commissioner of Probation and Child Care Services.
Mr. Marius, G.M., Sigiriya Village Hotel.
Mr. J.W. Wijesinghe, Front office, Mount Lavinia Beach Hotel.

We also appreciate the moral support of : 
 His Excellency the Hon. Ravinatha Aryasinha, Ambassador of Sri Lanka in Brussels,
 The Hon. P.D. Fernando, Consul general in Sydney Australia.

De Raad van Bestuur van Adoptie Sri Lanka vzw
 Voorzitter: Linda Stabel   Ondervoorzitter: Roger Van Den Bossche
 Penningmeester: Philippe Hendrick  Afgevaardigdbestuurder: John Van Dijck 
 Bestuurslid: Anneke Vanduynslager  

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ADOPTIESRILANKA.BE

Met speciale dank aan Guido Tuerlinckx  en alle medewerkers van de drukkerij.
Lay-out en druk: GRAFISCHE GROEP TUERLINCKX

Ambachtenlaan 13  -   3294 Molenstede (Diest)  -  Tel. 013/78 07 90  - Fax 013/77 75 66
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FINANCIËLE ADOPTIE

{

U betaalt voor een arm kind zoals hiernaast is aangegeven.
U wordt meteen zijn Belgische vader  en moeder.
U bekomt zijn adres en kunt alzo vaststellen of hij alles ontvangt.
U bekomt nadien een fiscaal attest voor belastingvermindering.

Wat kan een arm kind doen met die kleine som geld? Héél veel ! Alles is daar veel goedkoper.
U moet weten dat die kinderen uit heel arme gezinnen komen. Vaak is de moeder weduwe en 
uitkeringen zoals bij ons kent men niet in Sri Lanka. 
Veel kinderen doen hun lagere school niet uit. Officieel is onderwijs gratis maar er blijven enkele 
tientallen EURO’S te betalen per jaar. Er is ook een boekentas nodig en dit is voor velen reeds onbe-
taalbaar.  En wie zal de arts betalen als het kind ziek is ? Wat wanneer het water door het dak sijpelt ? 
Wat wanneer vader in het hospitaal ligt of wanneer broertje zijn been breekt ? Er zijn zovele 
momenten dat uw financiële hulp redding brengt! 

                               - de naam van het kind :
                   - een foto, 
   - het volledig adres,
   - de geboortedatum, 
   - het adres van de school, 
   - het adres van de adoptie-organisatie, 
   - de samenstelling van het gezin,
   - het beroep van vader, 
   - de inkomsten van het gezin.  
                                                            
U kan met het kind corresponderen. 
U, uw familie of uw vrienden kunnen bij een eventueel bezoek aan Sri Lanka het kind en zijn 
ouders leren kennen. Dit wordt dan hét mooiste moment van die reis. De adoptie gebeurt over 
een periode van 5 jaar en u betaalt ofwel per jaar ofwel betaalt u voor 5 jaar ineens. 

Enkele antwoorden op veel voorkomende vragen van onze adoptie-ouders. 

1. Ons kind schrijft ons niet. Ik wil toch graag nieuws, wat moet ik doen?
1ste stap: het kind nogmaals een brief schrijven en enkele weken wachten. 
2de stap: schrijf naar de school van het kind. 
3de stap: in uw dossier vindt u de naam en het adres van de adoptievereniging in Sri Lanka. 
Schrijf naar dat adres. 

4de stap: verwittig ons. In de mate van het mogelijke, helpen we u. 

Een gouden raad: misschien is het moeilijk voor uw kind om aan enveloppes voor luchtpost en 
postzegels te geraken. Interessant is zelf een paar omslagen met uw adres erop en, indien moge-
lijk, Srilankaanse postzegels naar uw kind te sturen. Voor zover wij postzegels hebben, zullen we 
u daaraan helpen. Daarvoor contacteert u Philippe Hendrick, Ooststatiestraat 244, 2550 Kontich. 
Tel. 03/ 457 88 04. 

2. Ik wil graag ons kind bezoeken. Hoe kan dat?
Indien u met ons meereist doen wij beslist al het nodige. Honderden adoptie-ouders bezochten 
hun kind en velen gaan één of meer keren terug. Reist u zonder ons, dan helpen we u eveneens. 
Hiervoor contacteert u Jenny De Bodt, De Berlaimontstraat 32, 2100 Deurne. Tel. 03/325.54.04.

3 Mijn kind schrijft me en vraagt geld. Wat moet ik doen? 
Er zijn zovele redenen om geld te vragen. Zij zijn arm en de nood is groot. Het kind vraagt mis-
schien een boekentas, een fiets, een blokfluit voor de school, geld voor Engelse lessen, voor dok-
terskosten, voor een huisje... Denk eraan dat alle buitenlanders voor hen "schatrijk" zijn en als een 
sinterklaas worden aanzien. 
Laat nooit blijken dat u rijk bent of dat u zich veel kunt veroorloven. Schrijf het kind dat u hard 
moet werken en sparen om het te helpen. Laat u niet direct beïnvloeden door wat het kind vraagt. 
Soms wordt die vraag ingefluisterd door anderen. En eens dat u zomaar geeft, blijft het kind vra-
gen... Natuurlijk, geld voor Engelse lessen is heel belangrijk. Geld voor dokterskosten is erg nodig. 
Helpen is natuurlijk altijd mooi! 

4. Stuur nooit veel geld of nooit dure geschenken op! 
Zovele enveloppen en pakjes gaan verloren. Indien u geld opstuurt, verberg het dan in zilverpapier. 
Pakjes opsturen is duur. Koop hier geen nieuwe kleren om die te verzenden, kleren zijn ter plaatse 
veel goedkoper. Natuurlijk kunt u het kind heel blij maken met een briefje en enkele euro's, met 
Srilankaanse roepies of met een pakje ter gelegenheid van zijn verjaardag. Maar overdrijf nooit!

5. Mijn kind wil naar België komen, of zijn vader vraagt werk bij ons. 
Denk er nooit aan om uw adoptiekind naar België in vakantie te laten komen. Het kind zou hier al 
de luxe zien en er misschien vlug aan wennen. Dan terug gaan naar de armoede zou extra zwaar 
zijn. Bovendien, met het geld dat dit zou kosten, kunt u het kind veel beter helpen op een andere 
manier.  Wanneer vader, moeder of een huisgenoot werk vraagt in België, geef dan geen valse 
hoop. Beloof niets! Het is zo goed als onmogelijk! Begin er niet aan!!

6. Ik wil mijn kind extra geld sturen, maar niet in een enveloppe.
Dat doet u best met een internationaal postmandaat.
Sommige kinderen sturen regelmatig een brief, anderen zelden. 
Dat hangt af van de aard maar veel meer nog van de mogelijkheden van het kind.

Voor meer info aangaande financiële adopties neemt u best contact op met Philippe Hendrick, tel. 03/457 88 04, email: philippe.h47@gmail.com
Pour les francophones: Annette Colet, tél. 064/66 57 29

 U bekomt 
een dossier, 

indien wij over 
die gegevens 
beschikken, 
met daarin:

8


