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Vele arme families in het landelijk gedeelte 
van Sri Lanka leven in modderhutjes met een 
palmbladerendak. Tijdens het moessonseizoen 
zijn die huisjes zeer vochtig en vaak regent het 
er binnen. Soms gebeurt het dat er een muur 
instort of dat het dak het begeeft. Regelmatig 
komen de bewoners dan de hulp van Adoptie 
Sri Lanka vragen en zo is het idee gegroeid om 
kleine tweekamerwoningen te bouwen. Deze 
mensen zijn daar enorm blij mee want hun 
schamele hutjes telden ook maar één of twee 
kamertjes. Op 29 januari begonnen we met 
de bouw van het eerste huisje en op 12 april 
was het zesde huisje voltooid. Deze mensen 
krijgen niet alleen een betere woning maar 9 
gezinnen hebben gedurende maanden ook 
een inkomen. De metsers en de dienders, de 
schrijnwerker en de elektricien verdienen een 
salaris waarmee ze hun hele gezin kunnen 
onderhouden. Een huisje kost €2500. In de 
Noord-Centrale provincie staan er nog heel 
wat van die modderhuisjes die dringend aan 
vervanging toe zijn. Wie wil helpen kan storten 
op rekeningnummer BE89 7332 2911 9585 van 
Adoptie Sri Lanka met vermelding: APL huisjes. 
Ook de kleinste bijdrage is zeer welkom. In 
naam van de bewoners: DANK! 

Linda Stabel

Sinds 1993 bezoek ik regelmatig Sri Lanka: wat 
startte als een toeristisch bezoek aan een land 
mondde uit in een passie voor Sri Lanka en haar 
bevolking. In 1995 ontmoette ik Linda Stabel 
in de luchthaven van Colombo. Zij sprak met 
zoveel vuur over de verschillende projecten 
van een kleine Belgische vereniging “Adoptie 
Sri Lanka” dat mijn nieuwsgierigheid gewekt 
was. Terug in België namen we contact op 
met Gaston Dillen, voorzitter van de vzw. De 
financiële adoptie van een kind werd al snel 
een feit. We sponsorden Dinusha, een zesjarig 
meisje uit de streek van Dambulla. Haar moeder 
was overleden ten gevolge van kanker en de 
vader, schrijnwerker van beroep, kon wegens 
gezondheidsproblemen en geldgebrek niet 
meer voor het kind zorgen. Dinusha verbleef 
in een weeshuis in Madatugama bij Dambulla. 
Door omstandigheden werd het tehuis door 
de toenmalige directie gesloten.. Wij hadden 
dat jaar in augustus een reis gepland naar Sri 
Lanka met de bedoeling Dinusha te bezoeken. 
De ontgoocheling was groot, waar waren de 
kinderen die onderdak hadden gekregen in het 
weeshuis?
Onze gids en vriend Ranjit Perera was toen 
onze reddende engel! Hij vond na heel wat 
zoekwerk Dinusha terug in Dambulla, waar zij 
en haar vader onderdak gekregen hadden bij 
vrienden. Vol spanning keken we uit naar de 
eerste ontmoeting met Dinusha en haar vader. 
Groot was de verrassing toen we ontdekten dat 
Dinusha nog een oudere halfzus Damayanti 
en een zus Deepani had. De vader smeekte 
wanhopig om hulp, hij zocht een onderkomen 
voor de 3 meisjes. Samen met de vader en 
Ranjit gingen we op zoek naar een weeshuis dat 
de meisjes kon opvangen. Uiteindelijk vonden 
we 3 plaatsen in een weeshuis in Kandy. Maar 
we moesten eerst naar de rechtbank waar we 
ondervraagd werden door de Commissioner 
of Probation and Child Care. Toen het duidelijk 
was dat we de meisjes niet officieel wilden 
adopteren om naar België te brengen, kregen 
we de 3 plaatsen in het weeshuis. We moesten 
enkel voor 3 bedden zorgen. Dit was geen 
onoverkomelijk probleem, de vader kende 
een schrijnwerker in Kandy en 2 dagen later 

reden we naar het weeshuis met 3 bedden in 
de koffer en 3 matrassen vastgebonden op 
het dak van de auto. Vader zette de bedden 
in elkaar en de volgende dag verhuisden de 
meisjes naar het weeshuis in Kandy. Het was 
een hele opluchting voor de vader. De meisjes 
moesten wel even wennen aan het leven in een 
grote stad.
Enkele jaren geleden overleed de vader ten 
gevolge van zijn hartkwaal. De meisjes zijn 
ondertussen volwassen en staan op eigen 
benen.
Damayanti is getrouwd en moeder van een 
dochter Nethmi, 8 jaar en een zoon Vihanga, 3 
jaar. Deepani en Dinusha werken beiden in een 
textielfabriek in de buurt van Colombo.
 
In 2001 sponsorde ik nog een kind, Pradeep. Na 
het overlijden van haar man kwam de moeder 
in financiële problemen. Deze familie kreeg 
voorlopig onderdak bij vrienden. De moeder 
bezat een klein stukje land waarop zij een klein 
huisje opgebouwd heeft, met de steun en 
liefdadigheid van buren.
De tijd staat niet stil en Pradeep werkt bij een 
schrijnwerker waar hij de knepen van het vak 
leert. Zijn broer Amitha heeft met succes de 
school beëindigd en volgt nu een opleiding 
“aircotechnieken”.

Een lach en een traan, ik ben trots op deze 5 
jonge mensen, die dankzij een kleine bijdrage 
zicht hebben op een betere toekomst!

Annemie Croonen
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Voorwoord
Tijdens het voorbije jaar werd er weer 
heel veel gerealiseerd ten voordele 
van de allerarmsten in Sri Lanka.                                                                                                                                   
Adoptie Sri Lanka vzw bouwde met de 
financiële hulp van verschillende scholen 
in de provincie Antwerpen een nieuwe 
kleuterschool in Kunuragama die op 15 
juli 2013 werd geopend. We begonnen 
met een dreamhouseproject in de buurt 
van Mihintale. De sleutels van de  eerste 
9 huisjes werden aan de bewoners 
overhandigd. Het is een droom voor vele 
mensen om een droge en veilige woonst 
te hebben. Graag willen we over enkele 
jaren het 100ste huisje openen. Verder 
schonken we 3 informatieborden aan het 
hospitaal van Thammennawa,  een TV in 
het regionaal hospitaal van Nalanda waar 
we ook de mannenzaal renoveerden. In 
Siyambalasgaswewa gaven we meubilair 
voor de kleuterschool. Op 28 april openden 
we het Sanderus Educational Development 
Centre in Udatenna bij Matale.                                                                                                                       
Het voorbije jaar werden er ook 62 
kinderen financieel geadopteerd. Ook 
dat was een groot succes. Onze regionale 
afdeling  ‘Sri Lanka in ons Hart’ renoveerde 
de bibliotheek van de lagere school 
in Mihintale, zorgde voor kasten en 
boeken in 2 scholen en zorgde voor de 
aanleg van een drinkwatersysteem in 3 
bergdorpjes in de buurt van Elkaduwa.                                                                    
Dankzij de vele acties van scholen, de steun 
van talrijke vrijwilligers en de schenkingen 
van honderden sympathisanten konden 
we dit alles realiseren. Langs deze weg wil 
ik iedereen, in naam van het bestuur van 
Adoptie Sri Lanka, van harte bedanken

Linda Stabel

PANNENKOEKENNAMIDDAGEN
Mensen die graag een gezellige namiddag willen doorbrengen 

met vrienden en/of familie en daarbij willen genieten van lekkere 
pannenkoeken met een tas koffie of thee noteren alvast de 

volgende data in hun agenda:

zondag
20 oktober 2013

in zaal Pronkenborg,
Pronkenbergstraat (naast de kerk), 

KONTICH (-Kazerne)
van 14u tot 18u

zondag
23 maart 2014

in zaal Wilgenhof,
Bruul (bij de brug), 

DUFFEL
van 14u tot 18u30

EEN LACH EN EEN TrAAN! 

HUISJES BoUWEn

Enkele praktische weetjes

Adres Linda Stabel in Sri Lanka:  
Missaka Mawatha, 20/4 
MIHINTALE

Rekeningnummer van de VZW: 
BE89 7332 2911 9585

BELGIE - BELGIQUE
P.P. - P.B.

2550 KONTICH
BC35812

Het oude huisje

Het nieuwe huisje
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Op maandag 15 juli 2013 werd de school 
ingehuldigd onder een enorme belangstelling 
van alle dorpelingen. We werden opgewacht 
door alle kleuters die ons al trommelend 
begeleidden naar hun nieuwe school. Daar 
kregen we bloemenkransen en betelbladeren 
aangereikt, werden de vlaggen gehesen en 
het nationaal lied werd gezongen. Daarna 
werd de gedenkplaat onthuld en het lint 
doorgeknipt. Zoals de traditie het wil werd 
dan de olielamp aangestoken en werd er 
kiribath gegeten en gebeden. Hierna volgden 

een tiental toespraken afgewisseld door 
verschillende dansjes die door de kleuters in 
mooi uitgedoste pakjes werden uitgevoerd. 
Na het optreden volgde nog een receptie met 
allerlei zoetigheden en een fris glas fruitsap.
We beloofden nog een speeltuin te zullen 
plaatsen in de nabije toekomst en de school te 
voorzien van wat didactisch materiaal. Iedereen 
ging tevreden naar huis.
                                                                                                                       

Linda Stabel

Op 28 januari 2013 startten de bouwwerken in 
Kunuragama. Na een jaar van voorbereidingen 
was het eindelijk zo ver. De astroloog had een 
tijdstabel opgesteld: om 6 u 22 het bouwterrein 
aflijnen, om 7 u 35 de eerste spade in de grond 
steken en om 8 u 47 de eerste steen leggen. 

Daarna werden er toespraken gehouden 
door de politieofficier, de grama niladari 
(dorpshoofd), de kleuterleidster.... en was er een 
kleine receptie met melkrijst, gebakken ajuin, 
bananen, cake, kaoun (zoete koek) en thee
.                                                                                                                                                                                         

KUNURAGAMA KLEUTERSCHOOL

Dankzij  vele acties van basisscholen:  De 
Wingerd uit Reet en Terhagen,  Sint-Jozef 
uit Kontich,  Sint-Michiel uit Waarloos,  Sint-
Montfort uit Kontich-Kazerne, het internaat van 
de Spijker uit Hoogstraten, de kleuterschool en 
de lagere school van Regina Pacis uit Hove,  kon 

deze kleuterschool tot stand komen. Samen 
brachten zij een bedrag van meer dan € 22 500 
samen. Daarvoor: duizendmaal  DANK!!!!  Jullie  
‘bouwden ‘ mee aan de toekomst van heel veel 
jonge Sri Lankanen!

Het Kandy StudiebeurSplan
Tweemaal per jaar organiseren de leden van  
Lions Club van Kandy een ontmoeting met 
de ouders en kinderen die genieten van een 
maandelijkse financiële steun van Adoptie Sri 
Lanka.  
Op 30 december 2012 zaten 23 kinderen, 
gekleed in hun wit schooluniform, en hun 
ouders ons op te wachten. Vier leerlingen 
waren niet aanwezig wegens ziekte. 
Verschillende leden van de Lions Club 
waren aanwezig, waaronder Mr. Ananda 
Pilimatalavuva, projectleider van het 
Scholarship Programme.
De nieuw verkozen president opende de 
vergadering met een korte speech, waarin hij 
uitleg gaf over de samenwerking tussen onze 
vereniging Adoptie Sri Lanka en de Lions Club 
van Kandy. 
Verschillende leden spraken ouders en 
kinderen toe en benadrukten het belang van 
het behalen van goede schoolresultaten.
Nadien werden de kinderen een voor een bij 
de leden geroepen om de resultaten van hun 
laatste schoolrapport te bespreken.
Via M. Roger Van Den Bossche had ik  van 

de firma DHL poloshirts,  balpennen en 
sleutelhangers meegekregen. Deze werden 
na de bespreking van de schoolresultaten 
overhandigd aan de kinderen. 
Als afsluiting werden ouders en kinderen 
getrakteerd op een hapje en thee.

Wie dit project wil steunen kan een bijdrage 
storten op rekening nr. BE89 7332 2911 9585 
van vzw Adoptie Sri Lanka te 2550 Kontich met 
vermelding: Steun Kandyproject.

Annemie Croonen 
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WATERPROjECTEN IN MAHATENNA EN 
WATAGODA
Sri Lanka in ons Hart, regionale afdeling van 
Adoptie Sri Lanka vzw, verzorgde in 2012 twee 
waterprojecten in het Matale district.

Op de theeplantage van Mahatenna  bereiken 
we de bewoners van de theeplantage 
(140 families) en de omliggende landelijke 
bevolking (86 families), of in totaal zo’n 1200 
begunstigden.

De werken zijn gestart in October 2012, 
voorafgegaan door een info-vergadering voor 
de bevolking om hen bewust te maken van het 
belang van het project en de installatie voor de 
huidige en komende generaties.
De installatie werd in April 2013 voltooid.

Tegelijkertijd werd in Watagoda gestart met de 
aanleg van een systeem voor watervoorziening 
en distributie in de theeplantage. Deze zal  190 
families bedienen, of 1090 begunstigden. 

Ook hier werd de bevolking ingelicht op 
een info-vergadering. Eerst wordt een plaats 
bepaald voor de bouw van een kleine dam 
enwordt het terrein vrijgemaakt voor de aanleg 
van de leidingen. De installatie kon in April 
2013 in gebruik worden genomen.

Tijdens onze reis rond Pasen dit jaar, konden 
we de 2 installaties officieel openen. Deze 
ceremonies verlopen telkens op dezelfde 
manier, met heel wat toespraken en de 
onthulling van een gedenksteen, maar het blijft 
altijd weer een speciaal moment. De dank en 
waardering die in de woorden en vooral op de 
gezichten van de mensen valt af te lezen blijft 
ons raken. 
Wat voor ons zo evident is, is voor de lokale 
bevolking een hele verandering in hun 
dagschema, geen water meer hoeven aan te 
dragen, want het komt nu uit een kraantje !

Patrick Vyvey

renovatie van HuiSjeS in de 
tHeeplantage van ratwatte
We kregen enige tijd geleden een aanvraag 
voor de renovatie van huisjes.
Tijdens ons bezoek gingen we dan ook 
langs in Ratwatte, waar Adoptie Sri Lanka de 
watervoorziening heeft aangelegd. De mensen 
wonen er, zoals op alle theeplantages, in 
line-houses : een rij aaneengesloten kamers, 
meestal zo’n 20, met een leef/slaapruimte en 
een keuken.. In elk ‘huisje’ woont een familie. 
In Ratwatte is de toestand van de huisjes met 
de jaren fel verslechterd. Vooral de daken zijn er 
erg aan toe, want die worden tijdelijk hersteld 
met de voorradige materialen.
De basisstructuur van de huisjes, de muren, 

zijn stevig, maar de afwerking met modder en 
zand is heel rudimentair. De vloeren bestaan uit 
aangestampte grond, en als het binnenregent 
is het een ware ramp.

We zullen in 2013 werk maken van de renovatie 
van zo’n 24 huisjes.  De daken worden verwijderd 
en zullen volledig vernieuwd worden, de muren 
moeten opnieuw bepleisterd worden.

De werken starten in Juni 2013. U kunt de 
voortgang van het project volgen op www.sri-
lanka-in-ons-hart.be.

Patrick Vyvey
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Maandag 22 april

Ayubowan! May you have the gift of long life!
Samen met mijn echtgenote Line vertrek ik voor 
de achtste keer naar Sri Lanka, land waarvan 
wij de weelderige natuur en de vriendelijke 
bevolking hebben leren waarderen. Ook dit 
jaar geen bezoeken aan tempels, historische 
sites of toeristische bezienswaardigheden. Wel 
een werkbezoek tijdens hetwelk we gedurende 
tien dagen enkel projecten zullen bezoeken: 
zes van Adoptie Sri Lanka vzw en acht van 
onszelf.
 
Dinsdag 23 april

Na een vlot verlopen vlucht van 11 uur met 
Qatar Airways vanuit Zaventem via Doha
landen we na bijna 8.400 km om 8 u stipt 
(4.30 u onze tijd) in de moderne Banderanaike 
International Airport van Katunayake op zo'n 
22 km van de hoofdstad van Sri Lanka.
Na de visumformaliteiten (70 USD ter plaatse 
te betalen met kredietkaart!) volgt een rit 
van anderhalf uur naar ons hotel in Colombo. 
Het verkeer tijdens de morgenspits tussen 
tientallen van links naar rechts zwalpende 
tuk-tuks (driewielers) is hectisch. Spijtig dat 
de nieuwe snelweg die de luchthaven met 
Colombo moet verbinden, slechts binnen 
twee à drie maanden in gebruik genomen zal 
kunnen worden. Dat had ons ongetwijfeld een 
zenuwslopende rit bespaard.
Het is nog vroeg in de morgen, maar reeds 30 
graden in de schaduw. Dat belooft!
Twee uur na aankomst in ons hotel staan we 
reeds paraat voor de lunch die we traditioneel 
aan enkele van onze belangrijkste Srilankaanse 
partners aanbieden om hen te bedanken voor 
de goede samenwerking..

Zijn aanwezig: Amaradasa Gunawardana, 
voorzitter van Sri Lanka-Belgium Association, 
en zijn vrouw Mallika, Dokter Samansiri en 
zijn moeder Ann Nanayakkara, resp. zoon 
en echtgenote van de ons in 2010 al te 
vroeg ontvallen stichter van Susith Sarana 
Foundation, wijlen Cyril Nanayakkara. Last 
but not least de heer P.D. Fernando, gewezen 
ambassadeur a.i. van Sri Lanka in Brussel en 
nu directeur-generaal van het Ministerie van 
Handel in Colombo.
Na het uitwisselen van geschenken (Belgische 
chocolade valt overal in de smaak) wordt 
tijdens het eten uitgebreid van gedachten 
gewisseld over de geplande bezoeken aan 
verschillende van onze projecten. Ik geef kopie 
van mijn toespraken aan Amaradasa om ze te 
vertalen in het Singhalees. Zo zullen ook de 
toehoorders die het Engels niet machtig zijn 
(de meerderheid), verstaan wat ik te zeggen 
heb. Hoewel we bijna wekelijks via mail met 
elkaar in verbinding staan, werd het na twee 
jaar toch alweer een aangenaam weerzien.
 
Woensdag 24 april

Vroeg in de morgen vertrekken we met het 
comfortabele spiksplinternieuwe Nissan busje 
en met aan het stuur de ons welbekende G.C. 
Perera van Andrews Travel naar Thunthalawa, 
een heel avontuur!
Thunthalawa gelegen op ongeveer 70 km van 
de hoofdstad, is in feite geen echt dorp Het is 
de naam die de bewoners zelf gegeven hebben 
aan een verzameling van huisjes gelegen op 
'drie plateaus' (vandaar de naam) op een berg 

tussen twee grote verlaten rubberplantages 
nabij Eheliyagoda.
De weg is zo steil en zo slecht (het laatste 
stuk is door de dorpelingen zelf aangelegd 
met rotsblokken) dat onze wagen het op een 
bepaald ogenblik niet meer aankan. Gelukkig 
kunnen we overstappen in het voertuig 
van onze partners van Sri Lanka-Belgium 
Association en geraken we alsnog boven.
In Thunthalawa aangekomen overhandigen 

we onder grote belangstelling en in naam 
van de milde sponsors de sleutels van hun 
mooi bepleisterd stenen huisje aan twee arme 
families. Na het onthullen van de gedenkplaten 
bezichtigen we de huisjes. Daarna worden we 
begeleid naar de kleuterschool met speeltuin 
voor 32 kinderen die we enkele jaren geleden 
hebben gebouwd. Het drinkwatersysteem dat 
we voor alle inwoners hebben aangelegd, blijkt 
nog steeds goede diensten te bewijzen. Ook 
het nieuwe jaarlijkse studiebeursplan voor 100 
scholieren zal door de Raad van Bestuur van Sri 
Lanka-Belgium Association worden opgevolgd. 
Na de klassieke (soms ellenlange) toespraken 
en de mooie dansjes van de kinderen bezoeken 
we de school en beloven we extra didactisch 
materiaal. Nadien volgt nog een Srilankaanse 
ontvangst met thee, rijstkoekjes, smakelijke 

kleine bananen en andere 
mierzoete specialiteiten. 
 
Donderdag 25 april

Vandaag rijden we tussen 
de kokospalmen en 
bananenbomen langs 
het zogenaamd Hollands 
Kanaal naar Pamunugama, 
een dorpje nabij het grote 
vissersdorp Negombo aan 
de Westkust. Toen het nog 
Ceylon heette stond het eiland 
onder de heerschappij van 
Nederland en werd het kanaal 

aangelegd ten behoeve van de scheepvaart en 
de bevloeiing van de rijstvelden.
Ons doel is het twee verdiepingen tellend 
gemeenschapscentrum dat door ons in 2004 
op verzoek van wijlen Cyril Nanayakkara, 
stichter van Susith Sarana Foundation, werd 
gebouwd. Het omvat een Montessorischool 
voor 80 kleuters met een goed uitgeruste 
speeltuin, een bibliotheek, een computerlokaal, 
een wachtzaal voor de ouders en een kantoor. 
De vier leraressen beschikken over het meest 
uitgebreid didactisch materiaal.
We worden onthaald door ondervoorzitter, 
Dr. Samansiri Nanayakkara. Niettegenstaande 
hij als dokter over weinig vrije tijd beschikt 
zet hij, bijgestaan door Administrator Shelton 
Rodrigo, op uitstekende wijze het werk van zijn 
vader Cyril voort.
Getooid met de traditionele bloemenkransen 
en begeleid door het oorverdovend getrommel 

van de kleuterdrumband uitgedost in Schotse 
kilt bezoeken wij het gebouw. Het bevindt zich 
nog steeds in goede staat van onderhoud. Dat 
alle kinderen, hun ouders en de leraressen, 

niettegenstaande het vandaag een officiële 
Poya-feestdag is, aanwezig zijn doet ons veel 
genoegen.
Wij bespreken het Studiebeursplan voor meer 
dan 600 hulpbehoevende scholieren en
studenten, alsmede het Foster Parents Plan voor 
281 kinderen. Shelton bezorgt ons de dossiers 
van tien nieuwe kandidaten. Wij beloven de 
vraag om wit zand voor de speeltuin en een 
CD-speler voor de school in overweging te 
nemen.
Na afloop van de plechtigheid met een 
herdenking van wijlen Cyril Nanayakkara, het 
mooie Srilankaans volkslied en toespraken in 
het Singhalees en het Nederlands volgt nog 
een lunch met heel veel zoetigheden ten huize 
van de familie Nanayakkara.
 
Vrijdag 26 april

We worden verwacht door onze voorzitter 
Linda Stabel. Zij woont sedert enkele jaren in 
Mihintale op 15 km van de oude hoofdstad 
Anuradhapura. Mihintale is de bakermat van 
het boeddhisme in Sri Lanka en een heilige 
plaats voor de Singhalezen. 
Het is ook de plaats van waaruit Linda dagelijks 
al onze plaatselijke projecten beheert en 
nieuwe initiatieven ten behoeve van de 
allerarmsten neemt. Geen wonder dan ook dat 
zij begin 2013 door de directie en het personeel 
van het staatshospitaal van Mihintale voor al 
wat zij tot nog toe voor dit ziekenhuis heeft 
gedaan in de bloemetjes werd gezet en een 
aandenken kreeg.
We bezoeken samen dit hospitaal, de 
watertoren van de middelbare school en 
de gerenoveerde bibliotheek van de lagere 
school waar het schoolkoor speciaal voor 
ons het Srilankaans volkslied zingt. Ook een 
aantal verspreid liggende huisjes die vorig en 
dit jaar onder haar toezicht voor rekening van 
Vlaamse sponsors werden gebouwd, krijgen 
onze aandacht. We ontmoeten er gelukkige, 
dankbare mensen.
Wij overhandigen aan de hoofdgeneesheer 
van het hospitaal in Thammennawa drie grote 
infoborden om de patiënten te waarschuwen 
tegen dengue (knokkelkoorts) en andere 
gevaren.

Als laatste bezoeken wij ook de in aanbouw 
zijnde kleuterschool in Kunuragama, 
een straatarm dorp op 12 km van 
Mihintale. Dit gebouw wordt gesponsord 
dankzij de medewerking van onze vele 
vrijwilligers met de opbrengst van onze 
pannenkoekennamiddagen en de steun van 
leerlingen en directies van Vlaamse scholen 
die door Linda tijdens haar verblijven in ons 
land worden bezocht. Wij voegen er nog aan 
toe dat zij voor Adoptie Sri Lanka in Mihintale 
verantwoordelijk is voor een adoptieplan voor 
98 kinderen. Zij is ongetwijfeld te bewonderen 
voor al wat zij voor de arme mensen in Sri 
Lanka doet.
's Avonds ontvangen wij op onze beurt Linda 
voor een etentje in ons hotel in Thirappane bij 
Anuradhapura en bespreken met haar de twee 
projecten die we eerstdaags samen met haar 
zullen bezoeken.

Zaterdag 27 april

Hoofdgeneesheer Jayasundara, zijn assistent 
en verpleegsters staan ons reeds op te wachten 
op het ogenblik dat wij samen met Linda en 
Amaradasa Gunawardana en zijn collega's van 
Sri Lanka-Belgium Association in het hospitaal 
van Nalanda aankomen. In dit kleine regionale 
ziekenhuis gelegen tussen Dambulla en Kandy 
verwezenlijkte Adoptie Sri Lanka vzw tot nog 
toe meer dan tien renovaties. Zes daarvan 
danken wij aan de gulle bijdragen van Lut & 
Mia, twee gewezen verpleegsters die dit jaar, 
met medewerking van het Duffelse zangkoor 
Agur, zorgden voor een prachtige nieuwe 
tegelvloer en de schildering van de muren van 
de mannenziekenzaal.
Na het ceremonieel doorknippen van het 

rode lint, het aansteken van de olielamp en 
het onthullen van een gedenkplaat wees 
Linda in haar toespraak op het belang van 
kwaliteitsvolle plaatselijke ziekenzorg en 
loofde zij beide dames voor al wat zij tot nog 
toe voor dit ziekenhuis hebben gedaan.
Na een rondleiding door het hospitaal volgt 
nog een korte receptie waarbij Dr. Jayasundara 
tijdens zijn dankwoord diplomatisch verwees 
naar nog een aantal noodzakelijke renovaties. 
Ook de verpleegsters hebben nog een wens, 
namelijk een tv-toestel. Wij beloven er via Linda 
voor te zorgen.

Zondag 28 april

Ons bezoek aan Udatenna, een hooggelegen 
dorp niet ver van Matale en Kandy in het 
centrum van het land, zal het hoogtepunt 
worden van ons werkbezoek aan Sri Lanka.
Toen ik midden 2012 als stichter en gewezen 
eigenaar van de Rijscholen Sanderus nv, 
jarenlang een van de hoofdsponsors van de 
activiteiten van Adoptie Sri Lanka vzw, afscheid 
nam van mijn levenswerk werd mij door de 
nieuwe directie en mijn personeel een mooi 
bedrag voor mijn projecten in Sri Lanka ter 
beschikking gesteld.
Wanneer mij dan door Wattegedara 

rEISVErSLAG JoHN EN LINE VAN dIJCk (AprIL/mEI 2013)
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Jayawardane, projectcoördinator van de 
sociale ngo Shanthinikethanaya, de vraag werd 
gesteld het dak van een plaatselijke school 
te renoveren zag ik na ontvangst van enkele 
foto's onmiddellijk in dat een vervanging van 
enkel het dak van het verkrotte gebouw geen 
zin had. Uit die vaststelling groeide dan het 
idee mijn afscheidsgeschenk te gebruiken 
voor een nieuw gebouw dat dan het Sanderus 
Educational Development Centre zou worden 
genoemd.
Het is een prachtig gebouw met één verdieping 
geworden. Het zal dienen als centrum voor 
bijscholingen, buiten de gewone lesuren, in 
de Engelse taal, wiskunde, wetenschappen 
en algemene kennis met het oog op de 
verdere studies van zo'n 200 studenten uit 
10 verschillende scholen in de omgeving van 
Udatenna. Hun ouders kunnen zich immers 
geen dure privélessen veroorloven.

En opnieuw volgt een bloemrijke ontvangst 
met kransen, ruikers en fraai uitgedoste 
Kandydansers. De nationale vlaggen worden 
gehesen, het rode lint doorgeknipt en 
de olielamp aangestoken. De aanwezige 
monniken zorgen voor de nodige gebeden.
Daarna volgen nog een aantal toespraken, 
waarna de school officieel door mij wordt 
geopend. In zo'n prachtig gebouw hoort 
natuurlijk ook nog nieuw schoolmeubilair en 
didactisch materiaal, waarvoor nog zal worden 
gezorgd.
Na de plechtigheden staan nog een bezoek 
aan onze kleuterschool in Rusirugama en aan 
Ratwatta Upper Division op het programma. 
Onze regionale afdeling 'Sri Lanka in ons 
Hart' sponsorde hier een van de tot nog toe 
11 drinkwaterprojecten voor in totaal meer 
dan 13.000 arme Tamils die wonen op de 
theeplantages op de Knuckle Range bergen 
rond Udatenna. Dit jaar financiert 'Sri Lanka 
in ons Hart' er de reconstructie van drie 
huizenblokken met 24 eenkamerwoningen. 
Nadien wordt nog nagepraat en wordt ons door 
de familie Jayawardane nog een smakelijke 
lunch aangeboden.
Die avond verblijven wij in Kandy, de 
koningsstad van de Tempel van de Gouden 
Tand (van Boeddha).
 

Maandag 29 april

Dit is de enige dag dat we geen projecten 
bezoeken. Wel zoeken -en vinden- we gelukkig 
in Kandy een winkel waar we een nieuwe 
Memory stick van 4 GB voor ons fototoestel 
kunnen kopen. Na een rit van 230 km door een 
mooie streek komen we aan in ons hotel in 
Koggala bij Galle aan de zuidkust van Sri Lanka. 
Galle is vooral bekend vanwege het Nederlands 
fort dat vol authentieke gebouwen in oud-
Hollandse stijl staat.
 
Dinsdag 30 april

We nemen de nieuwe autosnelweg tussen 
Galle en Colombo, de eerste in het land, en 
betalen 400 roepies 'highway toll'. 
Tegen 11 uur zijn we in Kaduwela bij Colombo. We 
worden er door de dames van de 'Lanka Mahila 
Samiti' onder leiding van voorzitter Thilaka 
Perera begroet. Aanleiding is de inhuldiging 
van de prachtige modelkleuterschool met 
kinderdagverblijf waar we ook ons steentje 
toe bijgedragen hebben. De school zal tevens 
gebruikt worden als trainingscentrum voor de 
opleiding van ongeveer 100 kleuterleidsters 
per jaar.
De ngo 'Lanka Mahila Samiti' is een 
vrouwenbeweging die al meer dan 80 jaar 
bestaat, en in 500 afdelingen onderwijs 
verstrekt aan plattelandsvrouwen om gezond 
te leven en zelf een inkomen te verwerven. 
Hiertoe worden lessen gegeven in land- en 
tuinbouw, bloemsierkunst, naaien, weven en 
ander handwerk.

Ook onze vrienden Amaradasa en Mallika 
Gunawardana zijn aanwezig tijdens de 
ceremonie en op het ogenblik dat we de 
gedenkplaat onthullen. De dansjes van de 
kleuters ontroeren alle aanwezigen.
Nadien bezoeken we in Colombo nog het 
in aanbouw zijnde kantoorgebouw voor de 
'Srilanka Council for the Blind'. Dankzij onze 
hulp kan de organisatie de grond behouden die 
ze dreigde te verliezen omdat ze er gedurende 
dertien jaar niets mee had gedaan.

's Avonds worden we in het koloniale Mount 
Lavinia Hotel uitbundig begroet door J.W. 
Wijesinghe, een man die we jaren geleden 
hebben leren kennen via wijlen Gaston Dillen, 
en die het sedertdien tot bell captain (chef van 
de kruiers) heeft gebracht. Hij bleek zich toen 
-en nu nog- in zijn dorp Colombage-Ara bezig 
te houden met goede werken en herinnerde 
zich nog dat wij hem indertijd geholpen 
hadden met een drinkwatersysteem voor het 
plaatselijk college. Ook nu vraagt hij onze hulp 
voor een arme weduwe met twee kinderen.

Woensdag 1 mei

Hoewel het ook vandaag in Sri Lanka een 
feestdag is, staat er weer een mooi bezoek 
op ons programma, namelijk aan Vana 
Meekanda, een dorpje gelegen op de top 
van een berg in een prachtige omgeving. 
Toen wij hier in 2002 samen met Gaston 
Dillen en de Raad van Bestuur van Sri Lanka-
Belgium Association voor het eerst kwamen 
was het een onderontwikkelde plaats zonder 

basisfaciliteiten en sociale infrastructuur. Er 
leefden wat straatarme families in armoedige 
huisjes van klei en daken van palmbladeren. 
De kleuterschool voor 50 kinderen die 
Adoptie Sri Lanka er toen bouwde was de 
eerste stap in het opnieuw ontwaken van een 
ingedommeld dorp. Dankzij dit initiatief en de 
daaropvolgende bouw van 13 nieuwe huisjes, 
de reconstructie van 15 andere, de aanleg van 
een drinkwatersysteem voor alle huishoudens 
en de invoering van een studiebeursplan voor 
130 kinderen hebben onze vereniging en 
haar sponsors ook in dit eens verwaarloosde 
dorpje in ruime mate de levenskwaliteit van de 
bewoners verbeterd.

Ook hier worden we door heel de bevolking 
opgewacht en met heel veel ceremonieel 
begroet. Ik houd de laatste van zeven 
toespraken.
 
Donderdag 2 mei

Onze laatste dag in Sri Lanka! Vannacht 
vertrekken we immers weer naar huis.
Zoals steeds is het ook de dag waarop we ons 
meisjestehuis Sinha Sal Sevana in Mategoda 
bezoeken.
Dit tehuis, gelegen in een idyllische omgeving 
midden hoge palmbomen, is zonder meer 
een van de mooiste van Sri Lanka. Het werd 
door ons gebouwd in 1996 en is erkend door 
het 'Department of Probation and Child Care 
Services'. Het wordt bestuurd door 'Sri Lanka-
Belgium Orphan Children's Trust' onder leiding 
van Mahen Kariyawasan. 

Ze zijn in goede handen van een inwonende 
directrice en drie personeelsleden die zorgen 
voor een gezinsleven voor de kinderen. Dames 
van de Lions Club van Colombo Somerset 
bezoeken regelmatig het tehuis. Wijzelf zorgen 
ook voor de voeding, medische verzorging, 
kleding en onderwijs. Op dit ogenblik zijn er 
25 kinderen tussen 6 en 18 jaar. Zij volgen 
les in een nabij gelegen school. Eentje gaat 
binnenkort zelfs naar de universiteit. In het 
tehuis zelf krijgen ze Engelse les, computerles 
en andere voor hen nuttige bijscholingslessen. 
Verlaten zij het tehuis (verplicht) op de leeftijd 
van 18 jaar dan krijgen zij een spaarboekje mee 
en wordt voor werk en huisvesting gezorgd. 
Voor de financiering kunnen wij rekenen op 

enkele vrijgevige sponsors uit Vlaanderen. 
Wie hieraan een steentje wil bijdragen kan dat 
trouwens door maandelijkse stortingen van 
25 euro of door een eenmalige overschrijving 
op rekening BE89 7332 2911 9585 van vzw 
Adoptie Sri Lanka, Kontich. Waarvoor dank bij 
voorbaat!
Wij worden verwacht om half vier zodat de 
kinderen na schooltijd de nieuwe kleedjes en 
schoenen die we hen naar aanleiding van het 
voorbije Sinhala en Tamil Nieuwjaar (14 april) 
geschonken hebben, kunnen aantrekken. 
Ze hebben die nieuwe kleren die ze zelf hebben 
mogen kiezen, enkele dagen geleden ook 
gedragen tijdens de huwelijksceremonie van 

Nilmini. Deze jonge vrouw is nu 21 jaar oud 
en heeft zelf ook meerdere jaren in het tehuis 
verbleven. De kinderen vormen een kleurrijke 
groep die ons onder leiding van hun 'matron' 
staan op te wachten. Ook Nilmini en haar 
echtgenoot Sanjeewa zijn aanwezig om ons te 
bedanken voor het nuttige geschenk. Na een 
gesprek met de directrice en een rondleiding 
door het gebouw worden we uitgewuifd door 
duidelijk gelukkige kinderen.

Vrijdag 3 mei

Om 1 uur 's nachts worden we door onze trouwe 
chauffeur G. C. in Mount Lavinia Hotel opgepikt 
voor de rit naar de luchthaven. Om 4.40 u 
vertrekken we opnieuw met Qatar Airways 
voor de terugvlucht naar België. Waar we na 
een tussenstop in Doha, de hoofdstad van de 
Golfstaat Qatar, om 14.30 u in Zaventem landen. 
Vermoeid, dat wel maar ook zonder bezoeken 
aan de klassieke bezienswaardigheden hebben 
we genoten van de prachtige natuur en van 
de deugddoende temperatuur (30 tot 35 
graden in de schaduw!). Overdag geen regen. 
Af en toe 's avonds een tropisch onweer. En 
iedere keer weer zijn we getroffen door de 
bijzondere vriendelijkheid van de Srilankaanse 
bevolking. Bovendien hebben we eens te meer 
tot onze tevredenheid met eigen ogen kunnen 
vaststellen dat onze financiële steun goed 
wordt besteed. En dat is toch de bedoeling!
 

John Van Dijck
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FinanCiËn
Hieronder de cijfers van het BOEKJAAR 2012, zoals goedgekeurd door onze Algemene 
Vergadering van 24 maart 2013 en neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel 
te Antwerpen.  
 INKOMSTEN UITGAVEN 

financiële adopties:  15.169,30 € 13.063,00 € 

diverse projecten:  105.237,86 € 90.846,64 € 

andere activiteiten:  6.079,50 €  701,00 € 

subsisies:  1.514,00 €   

financiële lasten/baten:  1.008,86 €  604,20 € 

werkingskosten:    2.099,17 € 

T O T A A L:  129.009,52 € 107.314,01 € 

   
Graag vestigen we hier terloops de aandacht op de lage kostenratio  
t.o.v. het totaal bedrag van onze uitgaven, nl. € 2.703,37 voor € 107.314 of 2,52 %.

   

AANTAL ADOPTIES 
Voor het ganse jaar 2012 hebben we 62 adoptiedossiers mogen toekennen, 44 dossiers uit 
Mihintale (in de noordcentrale provincie), 11 dossiers van de Susith Sarana Foundation in 
Pamunugama (in de buurt van Negombo, in het westkust) en 7 dossiers van de school voor 
mentaal gehandicapten in Thanamalwila (in het zuidoosten).

SingHaleeS en taMil nieuwjaar op 13 en 14 april
Alle jaren vieren Singhalezen en Tamils op Sri 
Lanka Nieuwjaar op 13 en 14 april. Daarbij 
wordt een tijdschema opgevolgd dat door de 
astrologen is opgesteld en dat de gunstige 
tijden weergeeft waarop men de verschillende 
handelingen die samengaan met Nieuwjaar 
vieren mag uitvoeren. De meeste mensen 
houden zich strikt aan die aanbevelingen.
Op zaterdag 13 april, oudjaar, moet men 
baden en zich daarna met olie van “nuga”-
bladeren inwrijven. Om 19 u 05 moet men het 
werk stilleggen en moet men deelnemen aan 
religieuze activiteiten. Deze gaan door in de 
avond en tijdens de nacht en duren tot zondag 
14 april 7 u 53.
Het nieuwe jaar begint op 14 april om 1 u 29. 
Dan worden er overal in Sri Lanka voetzoekers 
gegooid en vuurwerk afgeschoten.
Om 4 u 06 moet men het vuur in de keuken 
aansteken en moeten de vrouwen, gekleed 
in het blauw en met het gezicht naar het 
zuiden gericht, melkrijst koken met “ghee” 

(buffelmelk) en “jaggery” (suiker) en moeten 
ze snoepjes maken met sesamzaadjes.
Om 7 u 05 moet men geld uitwisselen. Dit 
doet men in rode en koperkleurige kleding 
en met het gezicht naar het zuiden gekeerd. 
Het geld wordt in betelbladeren gevouwen 
en aan de naaste familieleden geschonken. 
In de landelijke gebieden wassen de kinderen 
de voeten van de ouders die hiervoor in de 
voordeur gaan staan. Het oudste kind wast 
de voeten met zeep, de volgende spoelt de 
voeten, de volgende droogt ze af… Daarna 
nemen de ouders binnen op een stoel plaats 
en gaan de kinderen geknield aan hun voeten 
de ouders respect betuigen. De cadeautjes 
worden dan ook overhandigd. Meestal krijgen 
de moeders sari’s, bloesjes of kledingstukken 
om te baden. De vaders krijgen een nieuwe 
sarong en een hemd. Hierna wordt de eerste 
maaltijd van de dag genomen: melkrijst 
vergezeld van gebakken uien vermengd met 
veel chilipoeder, zoete koekjes, “cookies”, 

“kaoun”, cake, bananen. Daarna wordt er 
mierzoete thee gedronken al dan niet met 
melk. De hele dag door komen er familieleden 
en vrienden Nieuwjaar wensen. Ze brengen 
dan kleine geschenkjes mee zoals: bananen, 
zoete koekjes, cake of “dodol” (zoete koek met 
cashewnoten). De vrouwen krijgen thee of 
frisdrank om te drinken vergezeld van allerlei 
zoetigheden en de mannen drinken “arrack” 
(rijstbrandewijn) of bier. Mannen zitten 
afzonderlijk van de vrouwen. De kinderen 
blijven bij de moeders. Aan het einde van de 
dag worden de bongo’s (slaginstrumenten), 
handtrommels en zelfgemaakte instrumenten 
bovengehaald en wordt er onder luid 
handgeklap gezongen tot in de late uurtjes. 
Maandag 15 april om 6 u 41 gaat men in witte 
kleding en met zijn gezicht naar het oosten 
gericht het hoofd zalven met olie gemaakt van 
bladeren van de woudappelboom. Tijdens dit 
ritueel moet men staan op een bladertapijt van 
de “imbul”-boom en onder een dak gemaakt 

van bladeren van de woudappelboom.
Officiële overheden beginnen opnieuw te 
werken op maandag 15 april om 6u 53. Dan eet 
men eerst melkrijst, vermengd met koemelk. 
Men is dan in het wit gekleed en kijkt naar het 
oosten. Alle andere werknemers hervatten het 
werk op woensdag 17 april om 7u 42. Ze zullen 
eerst melkrijst eten, vermengd met “jaggery” 
(suiker) en ze zullen groene kleding dragen en 
naar het zuiden kijken.
Na een vijftal dagen uitbundig gevierd te 
hebben, neemt het dagelijkse leven het 
gewone ritme weer aan. 

 Linda Stabel

Hulp voor baSiSSCHool in tirappane
In Tirappane, een dorpje op zo’n 24 km 
van Anuradhapura, hebben ze een grote 
kleuter- en lagere school. Regelmatig 
komen er kinderen bij en de school 
barstte uit zijn voegen. De ouders van de 

leerlingen besloten om een blok bij te 
bouwen en ze gingen van deur tot deur om 
de financiële middelen te verzamelen. Ook 
de plaatselijke middenstand deed een duit 
in het zakje. De ouders gingen zelf aan de 
slag en de nieuwe blok 
werd gerealiseerd. 
Daarna waren alle 
fondsen besteed en 
hadden ze geen geld 
meer om de school 
van een speeltuin te 
voorzien. 

De directeur met 
enkele afgevaardigden 
van de ouders kwamen 
bij mij aankloppen met 
de vraag of Adoptie 
Sri Lanka niet voor 
een speeltuin en voor 

de bouw van 2 toiletten kon zorgen. Nu 
beschikken ze over 1 wc voor alle 260 
kinderen en de leerkrachten. Met de 
uitbreiding zouden de jongens, de meisjes 
en de leerkrachten elk hun eigen toilet 
kunnen gebruiken. Op mijn beurt deed 
ik beroep op de Dijksteinschool van Sint-
Katelijne-Waver met de vraag of ze geen 
actie konden organiseren om de nodige 
gelden in te zamelen. In het verleden 
hebben ze immers ook al een eigen 
Dijksteinschool in Mihintale gebouwd. 
Mijn vraag werd gunstig onthaald en in 
de maand mei en juni werden er acties 
ondernomen. 
Ik voorzie de uitvoering van het project dan 
ook in de maanden juli en augustus. Alvast 
een grote dankjewel aan de directeur, de 
leerkrachten, de leerlingen, de ouders 
en de andere personeelsleden van de 
Dijksteinschool voor hun inzet! 

 Linda Stabel

DE HUIDIGE RAAD VAN BESTUUR VAN ADOPTIE SRI LANKA VZW
voorzitter : Linda Stabel
afgevaardigd bestuurder : John Van Dijck
penningmeester : Philippe Hendrick
bestuurders : Paul Balduck, Ireen Geerinckx, Karel Peeters, Annemie Croonen en Patrick 
Vyvey. 

beZoeK onZe webSite : 
“www.adoptiesrilanka.be” 

Onze elektronische Nieuwsbrief met meer actuele 
informatie vind je op www.adsrilanka.org

FiSCale inFo
Zoals voorzien in het Regeerakkoord van eind 2011, werd door de wet van 13 december 2012 de 
methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd (zie B.S. 20 december 2012, 
4de ed., N3819).
Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op elke gift van minstens 40 € op 
jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie.
De maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dwz. voor inkomsten en giften in 2012.
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SaMenvatting projeCten 
adoptie Sri lanKa vZw t/M 
31/12/2012

 Financiële adoptie van meer dan 2700 kinderen

 Studiebeurzen voor meer dan 10.000 jongeren

 Bouw en jaarlijkse werkingskosten meisjestehuis Sal Sevana voor 30 kinderen 

(Mategoda)

 Bouw en jaarlijkse werkingskosten Educatief Centrum met kleuterschool 

(Pamunugama)

 Bouw van 10 scholen (Elipitiya, Vana Meekanda, Thunthalawa, Galagoda, Mirissa, 

Rusirugama, Embilipitiya, Samanale, Mihintale en Malambe)

 Aanleg 6 speelpleinen (Mategoda, Pamunugama,Vana Meekanda, Pallepola, 

Panadura en Anuradhapura)

 Aanleg 18 drinkwatersystemen (Udatenna 11, Vana Meekanda 2, Digana 

Aluthwatte, Thunthalawa, Seeppukulama, Embilipitiya en Pallepola)

 Bouw van 102 huisjes (Elipitiya 20, Sigiriya 21, Vana Meekanda 13, Siribopura 

25, Dodangoda 10, Mihintale, Ruwangama, Maradankulama, Ihalamudewa, 

Kirimethiyawa, Eluppukahniya, Lunugamwehera, Wahacotta, Natholpitiya, 

Mideramulla, Aluthwatte, Pilimathalawa en Colombo)

 Renovatie 17 huisjes (Vana Meekanda 15, Galle en Tangale)

 Renovatie 7 ziekenhuizen (Nalanda 5x, Thanamalwila en Mihintale)

 Renovatie 3 scholen (Pallepola, Udatenna en Mihintale), een children’s home 

(Belungala) en een dorpstempel (Digana Aluthwatte)

 Andere bouwwerken: 2 watertorens (Thanamalwila en Mihintale), kippenfarm 

( Thanamalwila) aanleg weg (Guradie), 5 toiletten (Mahakanadarawa, 

Kirimethiyawa, Bogahayaya, Anuradhapura en Nalanda), afwerking 2 bibliotheken 

(Pallepola en Mihintale), 2 daghospitalen (Nalanda en Peradeniya) en uitbreiding 

ouderlingentehuis (Imbulandanda)

 Diverse andere projecten: meer dan 22.000 brillen, 25 rolstoelen, 2 kinderfietsen 

(Mategoda), 1 driewieler ( Anuradhapura), 1 motorfiets (Udatenna), 7 

computers (Mategoda 2, Pamungama 5, Anuradhapura en Nalanda), kleren 

(Mategoda, Pamunugama, en Mihintale), voedingsprogramma (Pamunugama), 

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 renovatie 50 kleuterscholen, 

voorlichtingsprogramma (Udatenna), muziekinstrumenten (Rusirugama en 

Mihintale) renovatie 4 wetenschappelijke laboratoria (Polonnaruwa), medische 

ingrepen (nieren, hart en kunstbeen), braille- en ander blindenmateriaal, TV’s, 700 

stuks speelgoed en melkveeproject voor 75 gezinnen (Pallepola), Tsunami hulp.

brieF overview projeCtS 
“adoptie Sri lanKa vzw” till 
31/12/2012

 Financial adoptions of more than 2700 children;

 Scholarships for over 10 000 pupils and students;

 Construction and annual working expenses Children’s Home Sal Sevana for 30 

children (Mategoda);

 Construction and annual working expenses for Educational Center with preschool 

(Pamunugama);

 Construction of 10 Schools (Elipitiya, Vana Meekanda, Thunthalawa, Galagoda, 

Mirissa, Rusirugama, Embilipitiya, Samanale, Mihintale and Malambe);

 Construction of 6 playgrounds (Mategoda, Pamunugama, Vana Meekanda, 

Pallepola, Panadura and Anuradhapura);

 Construction of 18 drinking water systems (Udatenna 11, Vana Meekanda 2, 

Digana Aluthwatte, Thunthalawa, Seeppukulama, Embilipitiya and Pallepola);

 Construction of 102 houses for poor families (Elipitiya 20, Sigiriya 21, Vana 

Meekanda 13, Siribopura 25, Dodangoda 10, Mihintale, Ruwangama, 

Maradankulama, Ihalamudewa, Kirimettiyawa, Eluppukanniya, Lunugamwehera, 

Wahacotta, Natholpitiya, Mideramulla, Aluthwatte, Pilimathalawa and Colombo);

 Reconstruction of 17 houses (Vana Meekanda 15, Galle and Tangale);

 7 Renovation projects for hospitals (Nalanda 5x, Thanamalwila and Mihintale);

 Renovation of 3 Schools (Pallepola, Udatenna and Mihintale),1 children’s home 

(Belungala) and 1 village temple (Digana Aluthwatte);

 Other construction works: 2 water towers (Thanamalwila and Mihintale), a 

chickenfarm (Thanamalwila), construction of a road (Guradie), 5 lavatories 

(Mahakanadarawa, Kirimettiyawa, Bogahayaya, Anuradhapura and Nalanda), 2 

libraries (Pallepola and Mihintale), 2 open patients departments (Nalanda and 

Peradeniya) and extension of an elders’ home (Imbulandanda);

 Various other projects: more than 22.000 pairs of spectacles, 25 wheelchairs, 

2 children’s bicycles (Mategoda), 1 tricycle (Anuradhapura), 1 motorcycle 

(Udatenna), 8 computers (Mategoda 2, Pamunugama 5 and Nalanda), clothing 

programme (Mategoda, Pamunugama and Mihintale), nutrition programme 

(Pamunugama), furniture and Montessori material (Mategoda, Pamunugama, 

Mirissa, Anuradhapura, Nalanda and Dodangoda), medical and other material 

(Belungala, Thanamalwila, Nalanda, Mihintale, Seeppukulama, Dambulla and 

Horowpothane), 2 additional dormitories (Thanamalwila), contribution for 

renovation 50 preschools (Lanka Mahila Samiti), awareness programme on 

dengue (Udatenna), musical instruments (Rusirugama and Mihintale), renovation 

and equipment 4 scientific laboratories (Polonnaruwa), medical surgery (kidney, 

heart and artificial leg), Braille and other material for the visually handicapped, 

TV’s, 700 toys, dairy cow programme for 75 families (Pallepola), Tsunami help. 
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FINANCIELE ADOPTIE 
Hoe gaat dat in zijn werk?

-  Je betaalt eenmalig 260 euro of jaarlijks 52 euro, gedurende 5 opeenvolgende jaren (vanaf 
2013!);

-  Je stuurt ons de ingevulde inschrijvingsstrook terug;
-  Wij sturen je daarna het (originele) dossier op van het betrokken kind. Daarin vind je de naam, 

het adres, de foto en andere gegevens over jouw adoptiekind zoals samenstelling gezin, 
gezinsinkomen enz. 

Indien je kiest voor een jongere / jongvolwassene van de school voor verstandelijk gehandicapten, 
dan steun je in feite de gemeenschappelijk werking van die school. Er is dan uiteraard geen 
rechtstreeks contact (mogelijk) met die jongere.
In de andere gevallen kan je corresponderen met uw adoptiekind. Deze briefwisseling kan alleen 
in het Engels; vraag uitdrukkelijk dat men je ook in het Engels zou antwoorden. 

Wat kan men ginder doen met die voor ons (relatief) kleine som geld?

Vermits het leven in Sri Lanka veel goedkoper is, kan men daar veel meer doen met dat geld. 
De kinderen die bij ons geadopteerd worden, komen uit zeer arme gezinnen. Vaak is de moeder 
weduwe en uitkeringen zoals bij ons kent men niet in Sri Lanka. 
Officieel is onderwijs gratis, maar er blijven toch enkele tientallen euro’s te betalen. De kinderen 
hebben ook een boekentas nodig en dat is voor velen al onbetaalbaar. En wie zal de dokter 
betalen als het kind ziek is? Wat wanneer het water door het dak sijpelt? Wat wanneer de 
vader in het hospitaal terechtkomt of wanneer een broer of zus een been breekt? Er zijn zoveel 
omstandigheden waarin elke financiële bijdrage redding brengt!

Ons kind schrijft ons niet (meer), maar ik wil toch graag nieuws. Wat moet ik doen?

Neem dan contact op met Linda Stabel. Haar adres in Sri Lanka: Missaka Mawatha, 20/4, MIHINTALE. 
E-mail: lindastabel@gmail.com.

Een gouden raad: misschien is het voor je kind moeilijk om aan omslagen voor luchtpost en aan 
zegels te geraken. Interessant is zelf een paar omslagen met je adres erop en, indien mogelijk, 
Srilankaanse postzegels naar je kind op te sturen. Voor zover wij ze in voorraad hebben, zullen we 

je daarbij helpen. Je kunt ze aanvragen bij Philippe Hendrick, Ooststatiestraat 244 te 2550 Kontich, 
tel. 03/457 88 04.

Ons kind vraagt om (extra) geld. Wat moet ik doen?

Er zijn zoveel redenen om geld te vragen. Ze zijn arm en de nood is groot. Jouw kind vraagt 
misschien geld voor een boekentas, een fiets, een blokfluit voor de school, geld voor de lessen 
Engels, voor dokterskosten … Denk daarbij dat voor hen alle buitenlanders “schatrijk” zijn en als 
een sinterklaas worden aanzien. 
Laat nooit blijken dat je welgesteld bent of dat je je veel kunt veroorloven. Schrijf je kind dat je 
er hard voor moet werken en sparen om te helpen. Laat je niet direct beïnvloeden door wat het 
kind vraagt. Soms worden die vragen door anderen ingefluisterd. En eens je zomaar geeft, blijven 
de vragen komen. Natuurlijk is geld voor lessen Engels belangrijk. Geld voor dokterskosten is erg 
nodig. 

Helpen is natuurlijk altijd mooi! 

Stuur nooit veel geld of dure geschenken op: veel pakjes en omslagen gaan verloren! Indien je 
geld opstuurt, doe dit dan via een internationaal postmandaat. 
Pakjes opsturen is erg kostelijk. Koop hier geen nieuwe kleren om op te sturen: ter plaatse zijn die 
veel goedkoper. Natuurlijk kan je je kind heel blij maken met een briefje en enkele euro’s. 

Ons kind wil naar België komen of zijn vader vraagt werk bij ons.

Denk er nooit aan je adoptiekind op vakantie naar België te laten komen. Het zou hier al de luxe 
zien en er wellicht vlug aan wennen. Teruggaan naar de moeilijke levensomstandigheden zou 
dan extra zwaar zijn. Bovendien, met het geld dat dit zou kosten, kan je je kind veel beter op een 
andere manier helpen. 
Wanneer vader, moeder of een andere huisgenoot om werk in België vraagt, geef dan geen valse 
hoop. Beloof niets, het is zo goed als onmogelijk, begin er niet aan!

Ik wil graag ons kind bezoeken. Hoe kan dat?

Honderden adoptieouders bezochten hun kind en velen gaan een of meer keren terug. Voor info,
contacteer Jenny De Bodt, De Berlaimontstraat 32, 2100 Deurne. Tel. 03/325.54.04.

VOOR MEER INFO AANGAANDE FINANCIëLE ADOPTIES NEEMT jE BEST CONTACT OP MET 
Philippe HENDRICK, Ooststatiestraat, 244 te 2550 Kontich, tel. 03/457 88 04, of e-mail: philippe.h47@gmail.com.

We sincerely thank the personalities 
responsible for our projects in Sri Lanka:

Mr. Amaradasa Gunawardana, president of Sri Lanka-Belgium Association, 
Mr. Ananda Pilimatalavuva of the Lions club of Kandy,
Mr. Mahen Kariyawasan, founder trustee of Sal Sevana Children’s Home,
Mrs. Geethanee, chairperson, and Mr. Wattegedara jayawardane, project 
co-ordinator of Matale Elders Benevolent Society,
Mrs. Thilaka Perera, chairperson of Lanka Mahila Samithi,
Mr. Abayagunawardana, Commissioner of Probation and Child Care Services,
Dr. Samansiri Nanayakkara, vice-president, and Mr. Shelton Rodrigo, admi-
nistrator, of Susith Sarana Foundation,
Dr. jayasundera, medical officer of Nalanda divisional hospital 
The President and Board of Directors of the Lions Clubs of Colombo and 
Kandy, Matale Elders Benevolent Society, Sri Lanka-Belgium Association and 
Susith Sarana Foundation,
Mr. Sarath Lanka Perera, director of the school for mentally handicapped 
children, Thanamalwila.

We also appreciate the moral support of:
 His Excellency the Hon. Ravinatha Aryasinha, former Ambassador 

of Sri Lanka in Brussels, now Ambassador to the United Nations in 
Geneva,

 The Hon. P. D. Fernando, Director-general of the Department of 
Commerce in Sri Lanka.

John and Line Van Dijck with Dr. Samansiri Nanayakkara, vice-president of  our partner organization 
Susith Sarana Foundation, and his family after their visit to Pamunugama On 25th of April 2013.

HOE STEUNEN?
Wil je een van de projecten die je vindt in de rubriek “Projecten” van onze e-Nieuwsbrief 
www.adsrilanka.org sponsoren, vermeld dit project dan bij jouw storting op rekeningnr 
nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri Lanka te 2550 Kontich. Voor een financiële 
adoptie: stuur deze strook ingevuld terug naar  Philippe Hendrick, Ooststatiestraat, 244 - 
2550 Kontich 

“Ik stortte reeds € …… op rekening nr. BE89 7332 2911 9585 van vzw Adoptie Sri 
Lanka te 2550 Kontich en engageer mij financieel voor een kansarm kind in Sri 
Lanka voor 52 euro p/jaar (gedurende 5 jaren) OF  € 260 eenmalig”

Afzender : NAAM :  ...................................................  Voornaam :  ..........................................................

 ADRES :  

 POSTCODE : ........................................... GEMEENTE: ...........................................................

 TEL.NR. .................................................... GSM nr.  ..................................................................

 E-MAIL :  ......................................................................................................................................

 geb. datum :  (AANBEVOLEN voor fiscaal attest) ........................................................

Voorkeur :  
 kind uit de buurt van Pamunugama (bij Negombo aan de westkust)
 kind uit de buurt van Mihintale (in de noordcentrale provincie)
 jongere uit de school voor mentaal gehandicapten. Dit is in feite een 

gemeenschappelijke bijdrage voor de school in Thanamalwila (in het zuidoosten)
(*) Duid uw eventuele voorkeur aan of schrap wat niet van toepassing is         
Bij gebrek aan voorkeur zullen wij het project of het dossier kiezen waar het meeste nood aan is !

Voor elke gecumuleerde storting van minstens 40,00 euro per kalenderjaar ontvangt u een 
fiscaal attest !
Opmerking: 
je geboortedatum kan nuttig zijn voor de toekomst. Wanneer wij de fiscale attesten opmaken en door-
sturen naar de administratie “Financiën”, dan kunnen wij die opgeven om de schenker met zekerheid 
te kunnen identificeren. Indien je dan je belastingsaangifte elektronisch via “Tax on Web” invult, dan 
zal dat bedrag reeds vooraf ingevuld zijn. Je geboortedatum (zoals alle andere persoonlijke gegevens) 
zal dus uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt worden.
Voor meer info: contacteer Philippe HENDRICK, Ooststatiestraat 244, 2550 Kontich -  
tel. 03/4578804 of philippe.h47@gmail.com

Het drukken en verzenden van dit krantje veroorzaakt een zekere financiële en milieukost. 
Indien je over een internetverbinding en een e-mailadres  beschikt, dan kan je ons krantje 
‘Ayubowan’ elektronisch in plaats van op papier ontvangen. Een eenvoudig verzoek via  
e-mail aan philippe.h47@gmail.com of een telefoontje met  Philippe Hendrick  op nummer 
03-457 88 04 volstaat. Bovendien ontvang je dan een paar keren per jaar van ons een seintje 
dat onze elektronische Nieuwsbrief www.adsrilanka.org met meer actuele informatie werd 
vernieuwd. Alvast bedankt voor je medewerking.


