
Voorwoord

In 2020/2021 werd ook Sri Lanka, net als de rest 

van de wereld, niet gespaard van Covid-19.

Vanwege de pandemie hebben sommige pro-

jecten vertraging opgelopen. Soms was er een 

lockdown waardoor de arbeiders niet konden 

werken. Regelmati g was er een tekort aan 
bouwmaterialen zoals: hout, betonijzers, bruin 

en wit zand. Na heel wat telefoongesprekken 

en wat rondrijden naar de verschillende winkels 

werden de nodige materialen, na enkele dagen, 

dan toch geleverd en konden de werkzaamhe-

den verdergezet worden.

In 2020 konden er heel wat acti viteiten in België niet doorgaan. Verschillende scholen hadden 
geldinzamelacti es gepland maar omwille van corona werden die afgelast. Ook kon ik in 2020 niet 
naar België komen omdat er geen vluchten waren. Daardoor kon ik ook niet gaan spreken in scholen 
en bij organisati es en kon ik ook niet preken in kerken. Hierdoor liepen we wel wat inkomsten mis.

Gelukkig konden we rekenen op heel wat vrijwilligers die een afh aal pannenkoekenverkoop en een 
snoepjesverkoop organiseerden waardoor we toch wat inkomsten genereerden. We kregen ook 

een legaat en geregeld gift en van sympathisanten en trouwe donoren. Daardoor werden er toch nog 
heel wat projecten gerealiseerd. Waarvoor een hartelijke dank!

 Hopelijk kunnen we, in deze moeilijke ti jden, verder op jullie steun rekenen!

 Linda Stabel

 voorzitt er
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Gemeenschapscentrum en waterfilterinstallatie voor Mihintale

Nadat het sportt errein was afgewerkt, werden op 28 mei 2020 de werkzaamheden aangevat voor 
de bouw van een gemeenschapscentrum met aanpalend een waterfi lterinstallati e. Deze infrastruc-
tuur ligt in de nabijheid van het sportt errein.

De omwonenden moesten tot nu alti jd drinkbaar water aanhalen vanuit het dorp op zo’n 40 minuten 
loopafstand. Ze konden zich ook bevoorraden aan een auto die twee tot drie keer per week langs 

komt. Dan kost één liter 3 roepie.

Het water dat wordt gezuiverd, komt van de ondergrondse waterput, die wel 40 meter diep werd 
geboord, bij de aanleg van het sportt errein. Via pijpleidingen wordt het water naar een watertank 
op een gebouwtje gepompt om door een fi lterinstallati e gezuiverd te worden. →

Nieuw decreet!

Erf- en schenkbelasti ng
aan goede doelen 0%

De Vlaamse Regering heeft  het nieuwe 
decreet goedgekeurd waarin de erf- en 

schenkbelasti ng aan goede doelen werd 
verlaagd naar 0% vanaf 1 juli 2021. In de 

vroegere regeling moest op legaten aan 

een goed doel steeds 8,5% er� elasti ng 
betaald worden. Het nieuwe nultarief cre-
eert nu een duidelijke solidariteit waarbij 

het legaat voor de volle 100% terechtkomt 

bij het goede doel.

Mensen die een duolegaat ten gunste 

van Adopti e Sri Lanka vzw hebben opge-
nomen in hun testament, raden we aan 

contact op te nemen met hun notaris 

om, indien nodig, het testament te laten 

aanpassen.

Pannenkoekennamiddag! *

Wil je graag een gezellige namiddag 

doorbrengen met vrienden en familie?

Noteer dan alvast in je agenda onze 

volgende pannenkoekennamiddag:

ZONDAG 24 OKTOBER 2020
in zaal Pronkenborg

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

* Indien de Corona-maatregelen het 

toelaten.



Ten slotte komt het zuiver drinkwater in een tank terecht waar de mensen, via één van de twee 
aftapkranen hun flessen kunnen vullen. Per liter betalen ze hier 1 roepie. Het ingezamelde geld 
wordt gebruikt om de filterinstallatie te onderhouden en om het loon te betalen van de man die het 
water bedeelt.

De vrouwen, die meestal voor de waterbevoorrading zorgen, hebben het nu veel gemakkelijker en 
winnen ook heel wat tijd. Ze kunnen hier alle dagen van 8 u tot 12 u en van 14 u tot 18 u terecht. Het 
gemeenschapscentrum wordt gebruikt om extra lessen te geven, vergaderingen, voorlichtings- en 
preventiecampagnes i.v.m. dengue en malaria, hygiëne, gezonde voeding….te houden. Het bestaat 
uit een grote hal. Daarnaast werd ook een toilet gebouwd, aanpalend aan de bergruimte waarop de 
watertank ter bevoorrading is geplaatst.

Het hele complex is aan de achterzijde en de zijkanten omgeven door een muur. Vooraan werden 
omheiningspalen met een net voorzien en een toegangspoort. Het afhaalpunt voor drinkbaar water 
wordt door een rolluik afgesloten. Op het gebouw staat de naam ‘Jayashakthi gemeenschapscen-

trum’ geschilderd in het Singalees. Op de zijmuur, aan de straatkant, is het logo van onze organisatie 
aangebracht alsook de herinneringsplaat van de opening op 20 maart 2021.

De planning van de activiteiten, het onderhoud van het gemeenschapscentrum en van de water-
voorziening zijn in handen van een plaatselijke medewerker. De dorpsbewoners zijn zeer dankbaar 
voor deze nieuwe infrastructuur, waardoor hun leefomstandigheden aanzienlijk worden verbeterd.

Hulp aan Sith Sevana Mentally Handicapped Children’s Society

Ook het voorbije jaar kregen we van Mr. Sarath Lanka Perera weer verschillende vragen om hulp. Hij 
zorgt namelijk met zijn vrouw en enkele andere medewerkers voor mentaal gehandicapte jongens 

en meisjes in Thanamalwila. Hij heeft zijn instelling de voorbije jaren flink uitgebreid en hij krijgt 
regelmatig nieuwe bewoners. Velen worden door de rechter geplaatst. Vaak zijn het gehandicapten 
die op straat ronddolen en die door de politie worden opgepakt.

De rechter verwijst ze dan door naar het tehuis van Mr. Perera waar ze vaak de rest van hun dagen 
verblijven. Er zijn ook gehandicapten die door hun ouders niet kunnen verzorgd worden omwille 

van de armoede en de voortdurende zorg. Adoptie Sri Lanka helpt reeds vele jaren het lot van deze 
mensen te verbeteren.

Het voorbije jaar renoveerden we de eetzaal, bouwden we een slaapzaal voor een groep meisjes 
en financierden we de aankoop van het meubilair daarvoor. Wij gaven ook financiële steun voor de 
aankoop van voedsel, want in deze coronatijden was het vaak moeilijk om alle honger te stillen. Het 
was voor de omwonenden en voor de pelgrims immers niet mogelijk om maaltijden ter plaatse te 
bereiden. In normale tijden wordt er heel wat voedsel naar het tehuis gebracht.

Daarbij komt ook nog dat wij alle inwoners financieel adopteren voor € 52 per jaar en dit gedurende 
5 jaar. Het geld wordt hier besteed voor het welzijn van alle gehandicapten en correspondentie 
is hier niet mogelijk. We kunnen hier een fiscaal attest voor geven daar het geen individuele hulp 
betreft. Wie graag dit project steunt kan het geld storten op rekening van Adoptie Sri Lanka vzw met 
vermelding: adoptie kind Thanamalwila.



Renovatie van kleuterschool Kandewatte-Millewane

Op 10 december vertrokken 3 metsers en 3 helpers, een smid en zijn 
helper met een vrachtwagen, werkmaterialen en een minibusje naar 

Kandewatte-Millewane. Dit bergdorpje is gelegen in de centrale provincie 
van Sri Lanka op 3u30 rijden van Mihintale.

Hier stond een oud vervallen kleuterschooltje verscholen achter struiken. 
Het gebouw was volledig open. Er waren geen ramen, alleen grote gaten 
waardoor de apen zich gemakkelijk toegang tot het klaslokaal konden 

verschaffen. Zij brachten dan ook heel wat schade toe aan de werkjes van 
de kleuters en aan het schamele meubilair. Het gebouw had een grondige 
aanpak nodig en onze werkmannen gingen aan de slag. Eerst werden 

alle struiken en onkruid langs de straatkant verwijderd. Daarna werden 
de fundamenten gelegd voor een stevige omheining en een veilige toe-

gangspoort. De smid en zijn helper maakten een ijzeren rasterwerk om 
in de raamopeningen te plaatsen. Zij herstelden ook de speeltuigen en 

vernieuwden de kapotte onderdelen.

Aan de voorzijde van het gebouw werd een afdak gemaakt, zodat de 

kinderen ook buiten in de schaduw kunnen zitten en spelen. De muur 
aan de achterzijde van het gebouw diende volledig vervangen te worden. 

Hij vertoonde grote barsten en stond op instorten. De vloer was hier en 
daar verzakt en het beton vertoonde vele scheuren en putten. Wij goten 
een nieuwe rode betonnen vloer zodat het gevaar voor vallen, geweken 

is. De school werd helemaal opgeschilderd en er werden ook dakgoten 
aangebracht. Tot slot schonken we de kleuterleidster een lessenaar en 

een stoel en de kleuters kregen 4 kleutertafels en 16 plastic stoeltjes.

Ondertussen is het nieuwe schooljaar gestart in januari. De ouders zijn 
zeer tevreden, daar hun kinderen nu de lessen kunnen volgen op een 

veilige manier en in een mooie omgeving. Zij beloofden om hun kleuters 

alle dagen naar school te sturen, zodat ze goed voorbereid aan het eerste 

leerjaar kunnen beginnen. Zij zullen in de toekomst ook voor het verdere 

onderhoud van de kleuterschool, de speeltuin en het toilet zorgen.

Dankzij de moderne technologie konden wij de werken alle dagen op-

volgen. Via whatsapp werden er foto’s verstuurd en werden er videoge-

sprekken gehouden. De materialen werden ter plaatse aangekocht om de 
transportkosten te drukken. De werkmannen bleven ook gedurende drie 
weken ter plaatse in de school. Dit project kreeg steun van het gemeente-

bestuur van Kontich, waarvoor dank!

De 17 SDG’s van de Verenigde Naties

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelings-

doelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken 
tegen 2030. De SDG’s zijn afgesproken door 193 landen die zijn aangeslo-

ten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder België. De doelen kwamen er 
op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 
2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onder-

wijs en de klimaatcrisis.

Met de projecten van Adoptie Sri Lanka vzw proberen we meerdere van 
deze doelstellingen te integreren. De verschillende SDG’s zijn:

1. Geen armoede: financiële adoptie van arme kinderen, schenken 
van kleding, speelgoed, schoenen, babysets,

2. Geen honger: schenken van voedselpakketten
3. Goede gezondheid en welzijn: bouw van medisch centrum, 

schenken ziekenhuismateriaal, schenken van rolstoelen, brillen, 

looprekjes…, aanleg van nieuw sportterrein, bouw van gemeen-

schapscentra

4. Kwaliteitsonderwijs: bouwen van kleuterscholen, schenken van 

schriftpakketten, schooluniformen, boekentassen, studietafels en 
stoelen, schenken van studiebeurzen,

5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair: bouwen van waterfilterinstallaties, 

schenken van waterfilters, bouwen van watertoren in scholen, 
aanleggen van waterleidingen voor drinkbaar water in verschil-

lende dorpen, bouwen van toiletten voor scholen en arme families
7. Betaalbare en duurzame energie: schenken van oplaadbare 

lampen

8. Waardig werk en economische groei: eerlijk loon en goede 

arbeidsvoorwaarden voor de lokale arbeiders, aankoop materialen 

bij plaatselijke handelaars

9. Industrie, innovatie en infrastructuur: renovaties van scholen, 
hospitalen en huizen

10. Ongelijkheid verminderen: bibliotheek: lectuur ook voor de al-

lerarmsten

11. Duurzame steden en gemeenschappen: onderhoud van meisje-

stehuis in Mathegoda en materiële hulp aan tehuis voor mentaal 
gehandicapten in Thanamalwila, bouwen van stenen huisjes ter 

vervanging van modderhutten
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land: aanplanten van bomen rondom het nieuw 

aangelegde sportterrein
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: wij geven nooit 

steekpenningen en kopen alles aan zonder de gebruikelijke com-

missielonen, sportterrein en waterfilterinstallatie toegankelijk voor 
iedereen, uitlenen van boeken

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: samenwerken met 

oudercomités, lokale sportclub, plaatselijke verantwoordelijken

Door jouw keuzes kan jij ook bijdragen aan het behalen van deze SDG’s. 
De noden zijn in België anders dan in andere landen. Denk maar eens 
aan de uitlaatgassen van je auto. Die dragen bij tot de klimaatopwarming 
van de aarde. Kleding die je in België koopt, komt vaak uit Sri Lanka, India 
of Bangladesh waar de arbeiders aan een hongerloon werken in barre 
omstandigheden. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken in 
2030 is er nog veel werk aan de winkel!



Bouwen van kleuterschool in Jayanthi Village, Saliyapura.

Op 28 januari 2021 gingen we met de auto 
naar Jayanthi Village, Saliyapura. Men had ons 
gemeld dat de kleuters daar in een zeer oud 

gebouw les kregen. Saliyapura ligt 16 km van 
Mihintale en 5 km van Anuradhapura.

Daar aangekomen stond de kleuterleidster ons 
al op te wachten samen met een drietal moe-

ders. We inspecteerden het gebouw en stelden 

vast dat er slechts één kleine ruimte was met 
wat schamele tafels en stoeltjes. Er was ook 

een kleine kamer die als opslagruimte moest 

dienst doen maar deze was vrijwel volkomen leeg. De klas was zeer donker want er waren maar 
twee kleine ramen. Het pannendak vertoonde verschillende gaten. Er was geen toilet voorhanden. 
De kleuters en de juf maakten gebruik van de jungle achter de school om hun behoeften te doen. 
Een speeltuin was vrijwel onbestaande. Er waren twee schommels waarvan de zitjes verdwenen 

waren. Dat was ook het geval met de draaimolen waar 4 kleuters gebruik konden van maken. De 
ouders hadden ook enkele oude autobanden gedeeltelijk ingegraven, om als evenwichtsoefening te 

gebruiken en er hingen twee oude motorbanden aan een dik touw in een boom.

Na onze inspectietocht werd de grond opgemeten, de ouders en de leerkracht beloofden de oude 
school af te breken en de kleuterleidster zou gedurende de bouwwerken de kinderen opvangen in 

haar eigen woning. We beloofden half februari de eerste steen te leggen en te starten met de bouw. 

De kleuterleidster die reeds 35 jaar daar les gaf, was zeer blij, in het vooruitzicht, om haar laatste 
jaren in een prachtige nieuwbouw te kunnen lesgeven.

Toen we op 11 februari 2021 daar aankwamen om de eerste steen te leggen was het oude gebouw 

verdwenen en het puin was afgevoerd. Het bouwterrein lag er zeer netjes bij. Eén van de kleuters 
legde de eerste steen, op het tijdstip dat werd bepaald door de waarzegger. Daarna werden er zoe-

tigheden en thee geserveerd. Nadien gingen de metsers en hun helpers aan het werk. De volgende 
weken werden fundamenten gegraven, muren gemetseld en twee toiletten gebouwd. De smid met 
zijn helpers lasten de dakspanten en de ijzeren grillen om voor de ramen en de deuren te plaatsen. 

Het dak werd gelegd, de dakgoten werden aangebracht, de vloer gegoten, de muren bepleisterd en 
geschilderd. De elektricien voorzag de school van de nodige elektrische bedrading,schakelaars en 
ventilatoren. Er werd een voetpad rondom de school gelegd.

Ondertussen maakte de schrijnwerker de ramen en de deuren zodat die konden geplaatst worden. 
Ook de speeltuigen werden geplaatst: een glijbaan, een draaimolen, 2 wippen, een klimrek en de 
twee bestaande schommels kregen nieuwe zitjes en een likje verf. Op 19 mei bereidden de metsers 
en de dienders kiribath (melkrijst) om god Ganesha te bedanken voor de vlotte en veilige werk-

zaamheden en om het einde van de werken te vieren. Omwille van de coronamaatregelen werd de 
Laktharu kleuterschool officieel geopend in beperkte kring op 20 mei 2021. Een dag later werd het 
nieuwe gebouw dankbaar in gebruik genomen door de kleuters en hun juf.

Praktische weetjes

Contact: 
Linda Stabel 

lindastabel@gmail.com

Adres ter plaatse: 
4th Lane Watertank Road, Mihintale

Rekeningnummer VZW: 
BE89 7332 2911 9585

Moeilijke tijden voor landbouwers

In Sri Lanka zijn er zeer veel families die leven 

van de landbouw. Voor hen zijn het vaak moei-

lijke tijden. Soms is er grote droogte, dan weer 
te veel neerslag, soms verwoesten de olifanten 

de oogst en nu is er een groot tekort aan mest-

stoffen. De landbouwers komen alle dagen 
op straat om hulp van de regering te eisen 

daar hun oogst dit seizoen volledig is mislukt. 

De plantjes zijn niet volgroeid en dragen geen 
vruchten. Sommige planten zijn opgevreten 

door allerlei ongedierte. Landbouwexperten 

verwachten eind dit jaar, begin volgend jaar, 

een voedselschaarste, waardoor velen zullen 

getroffen worden. De landbouwproducten 
zullen een grote prijsstijging kennen en velen 
zullen niet in staat zijn hun hongerige magen te 

vullen.

De landbouwers bereiden nu hun landbouw-

grond voor op het regenseizoen zodat ze weer 

kunnen zaaien en planten. Ze bouwen ook hut-

ten op de grond en in de hoogte om hun gewas-

sen te beschermen tegen hongerige olifanten. 

De grondhutten worden overdag gebruikt om 
thee te drinken en de hutten in de hoogte 
gebruikt men ’s nachts als uitkijkposten om de 
kuddes olifanten te zien aankomen. Wanneer 

die de landbouwgrond naderen, maakt men 

fakkels en gooit men met crackers. Het vuur en 
het lawaai schrikt de olifanten af. Ze druipen 

dan af en het gevaar is weer geweken. Rond 

de velden spant men vaak ook witte draden, 
omdat elektrische bedrading voor de arme 

landbouwers te duur is. Maar deze omheining 

kan de dikhuiden niet tegenhouden.

Op de groentemarkt in Dambulla krijgen de 
groentetelers een zeer lage prijs. Het harde 
werk wordt hier niet gewaardeerd. De win-

keliers daarentegen krijgen een mooie prijs 

voor hun groenten en fruit. Het leven van de 
landbouwers is geen lachertje. Hopelijk komt 
er vlug beterschap in de bevoorrading van de 

meststoffen en krijgen de groentetelers loon 
naar werk.



25 jaar meisjestehuis Sinha Sal Sevena met de hulp van Adoptie Sri Lanka vzw

Het Sal Sevana Children’s Home werd op 27 juli 1996 ceremonieel geopend in aanwezigheid van de 
sponsors, een minister en andere personaliteiten onder een trust gevormd door de Sri Lanka-Belgium 
Friendship Association. Het project was een initiatief van wijlen Desabandu Andrew Kariyawasan, 
ereconsul van België in Sri Lanka, en van zijn zoon Lion Mahen Kariyawasan uit Colombo in Sri Lanka.

De 1 hectare grond voor de bouw van het tehuis werd geschonken door de Camilla School Trust, 
Mathegoda en de Lions Club van District 306A1 in Colombo, met de gewaardeerde hulp van voor-
malig districtsgouverneur Lion Abey Silva van District 306A1. Het tehuis werd gebouwd dankzij de 
sponsoring van Dhr. & Mevr. John en Line Van Dijck en Dhr. & Mevr. Karel en Suzette Moortgat uit 
België en de steun en assistentie van de raad van bestuur van de Belgische liefdadigheidsorganisatie 
Adoptie Sri Lanka vzw en haar voorzitter, wijlen de heer Gaston Dillen.

Het gebouw omvat twee grote slaapzalen, een zit- en studiezaal, kantoor, gastenlobby, ziekenkamer, 
opslagruimte, een volledig uitgeruste grote keuken en andere gerelateerde faciliteiten voor maxi-

maal 50 meisjes en personeel. De kinderen genieten van een speeltuin met recreatieve voorzienin-

gen voor de avond.

Het tehuis herbergt momenteel 24 jonge meisjes tussen 5 en 18 jaar oud, oorspronkelijk kwetsbare 
kinderen wier ouders zijn gestorven tijdens de burgeroorlog die woedde van 1983 tot 2009. Nu 
betreft het ook kinderen van doodarme, zieke of gehandicapte ouders die geen behoorlijk inkomen 
hebben om hun de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ook eenoudergezinnen of families waarvan 
een van de ouders gedurende lange tijd werkzaam is in het Midden-Oosten vertrouwen hun kin-

deren toe aan Sal Sevana, een veilige en liefdevolle thuis. Het tehuis zorgt ook voor de opvoeding, 
het onderwijs en het welzijn van de kinderen en neemt passende maatregelen om hun toekomst te 

verbeteren.

In 1998 werd een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend door de Lions Club van 
District 306B2 onder leiding van Lion Malik Zaveer om deel te nemen aan het bestuur van het tehuis. 
Door de betrokkenheid van de Lions werd het omgedoopt tot Sinha Sal Sevana Children’s Home.

Het meisjestehuis is erkend door het ‘Department of Probation and Child Care Services’, de Sri Lan-
kaanse dienst voor kinderwelzijn waarmee nauw wordt samengewerkt. Het wordt beheerd door de 
raad van bestuur van de ‘Sri Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust’. Een inwonende gediplomeerde 
directrice (matron) en vier personeelsleden zorgen zoveel mogelijk voor een gezinsleven voor de 
kinderen. Ze gaan allemaal naar school en voor busvervoer naar en van school wordt gezorgd. Een 

leraar Engels en IT komt regelmatig langs om de kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk.

Sedert de opening financiert de Belgische liefdadigheidsorganisatie Adoptie Sri Lanka vzw, de dage-

lijkse werkingskosten: salarissen, voeding, medische verzorging, kleding en onderwijs; ook voor het 

onderhoud van de gebouwen wordt door Adoptie Sri Lanka vzw gezorgd. Tal van vrijwilligers dragen 
van tijd tot tijd bij, terwijl leden van de Lions Club van Colombo Somerset regelmatig betrokken 
zijn bij de activiteiten in het tehuis. Zo organiseren zij feestjes en af en toe ook uitstapjes voor de 
kinderen. Ook bieden zij steun en hulp wanneer dat nodig is.

Lion Mahen Kariyawasan, de voorzitter van de Board of Trustees, is vanaf het begin betrokken bij de 
dagelijkse activiteiten van Sinha Sal Sevana, daarbij geholpen door zijn eigen kantoorpersoneel en 
leden van zijn club, de Lions Club van Colombo Somerset District 306B.

Op 13 januari 2007 werd het tehuis uitgebreid met een nieuwe vleugel die werd gefinancierd door 
de Lions International District 105C – Yorkshire en North Derbyshire Lions clubs UK. op initiatief en 
ondersteunende hulp van de Lions Club van Colombo Somerset – District 306 B2, Sri Lanka.

Wij danken Adoptie Sri Lanka vzw en haar leden zonder wier genereuze bijdragen Sinha Sal Sevana 
niet zou zijn geworden tot wat het nu is: een echte thuis voor deze minder bedeelde kinderen van 

onze gemeenschap.

Op 27 juli 2021 zorgden Sinha Sal Sevana en de Orphan Children’s Trust reeds 25 jaar voor kwetsbare 
kinderen en dat zullen ze ook de komende jaren blijven doen. We koesteren de droom dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle omgeving met respect, 

veiligheid en perspectieven op een mooie toekomst.

Ter gelegenheid van een van hun regelmatige bezoeken aan Sri Lanka herinnerden John en Line Van Dijck ons aan de woorden van een oude wijze man:

“I expect to pass through this world but once. Any good therefore I can show to any fellow-creature, let me do it now. 

Let me not defer it or neglect it, I shall not pass this way again.”

“Ik verwacht dit pad slechts eenmaal te bewandelen. Enig goed dat ik kan doen of vriendelijkheid die ik 

jegens een medemens kan betonen, laat het me nu doen. 

Laat het me niet uitstellen of verwaarlozen want ik bewandel dit pad slechts eenmaal.”

God bless you!

Mahen Kariyawasan

President

Sri Lanka-Belgium Orphan Children’s Trust 



Thousand Hopes

De Lions Club Somerset van Colombo, waar-
mee wij al vele jaren samenwerken bij het be-

heer van ons meisjestehuis Sinha Sal Sevana in 

Mattegoda, lanceerde in juni j.l. het ambitieuze 
programma ‘Thousand Hopes’.

In deze flyer doet zij een oproep aan de 15.000 
leden van de 550 Lions Clubs in Sri Lanka om 

een storting te doen van Rs 1000 (€ 4,25) en 
aan 10 vrienden te vragen elk hetzelfde te doen.

Bedoeling is om op deze manier de 150 miljoen 
roepies (€ 638.000) in te zamelen om voor de 
gezondheidssector van Sri Lanka voldoende 

medisch en laboratoriummateriaal aan te ko-

pen om de Covid-19-pandemie te bestrijden 

en zo veel mogelijk levens te redden. Op dit 
ogenblik is er immers bij gebrek aan voldoende 

testmateriaal en het stijgend aantal gevallen 
van Coronavirus te veel vertraging bij het ont-

vangen van Covid-19 testresultaten. Een eerste 

aankoop van PCR-machines werd reeds gedaan.

De Raad van Bestuur van Adoptie Sri Lanka vzw 
heeft dan ook (digitaal) beslist een bijdrage van 
500 x Rs 1000 = Rs 500.000 (€ 2.200) op reke-

ning van de Lions Clubs te storten. Hetgeen is 
gebeurd op 24 juni.

Met deze ‘500 Hopes’ hopen wij ons steentje 
bijgedragen te hebben tot het succes van deze 

actie ten voordele van de kwetsbare bevolking 
van Sri Lanka, het prachtige land en zijn inwo-

ners waarvoor wij ons nu reeds meer dan 30 

jaar inzetten.

PS Een bericht over onze bijdrage werd door ons 
op 27 juni op de facebookpagina van de Lions 

Clubs geplaatst. Diezelfde dag nog verscheen 
op die pagina ook volgend dankwoord van de 

Lions: “Dear Mr. John Van Dijck, Thank you 
for your message and we are thankful for the 
donation of Adoptie Sri Lanka vzw. Lion Mahen 
Kariyawasan did tell us about your donation 
and you will get the official acknowledgement 
through him. Your donation will go a long way 
to help make the ‘Thousand Hopes’-program 
a success and help save lives of the Sri Lankan 

people! Thank you for your generosity!”

Pannenkoeken voor Sri Lanka (25-10-2020)

Al jarenlang wordt op een oktoberse zondag zaal Pronkenborg in Kontich-Kazerne het toneel van 
een pannenkoekenfestijn. Van heinde en verre komen liefhebbers van de geurige lekkernij naar de 
feestzaal. Dat doen ze niet alleen om hun smaakpapillen te verwennen, maar vooral om het werk 
van Adoptie Sri Lanka vzw te steunen. Dit werk, met oud-schooldirectrice Linda Stabel als boeg-

beeld, heeft een groot aantal projecten in dit straatarme land. Individuele hulp voor kinderen via 
een financiële adoptie is er maar één van. Voorzieningen voor drinkbaar water in afgelegen dorpen, 
bouw van of steun aan ziekenhuizen, schooltjes, bejaardentehuizen, tehuizen voor gehandicapten 

of weeskinderen en zeker het bouwen van wel honderd stenen huisjes voor arme gezinnen… het 
lijstje werd steeds langer. De financiële middelen voor dit alles worden onder meer door acties als 
de pannenkoekennamiddag bij mekaar gesprokkeld.

In 2020 ging het feest door Corona spijtig genoeg niet door. Maar de plaatselijke werkgroep BMW 
liet zich niet uit het lood slaan. Als de mensen niet naar de pannenkoekendag kunnen komen, dan 

gaan de pannenkoeken naar de mensen. Er werd een take-away ofte meeneemdienst op poten ge-

zet. Via allerlei kanalen werden bestelformuliertjes verspreid en al snel kwamen die ingevuld terug. 

Al vlug werd duidelijk dat we met ons gewone ‘personeel’ en werkmateriaal de klus niet zouden 
klaren. Dus werden enkele bakplaten bijgehuurd en meer bakkers gezocht. Ook zou één bakdag niet 
volstaan en daarom begonnen we er vrijdag al aan. Eerst werd een bakstraat geïnstalleerd onder 

twee lange tenten en dan konden we aan de slag. Met grote middelen werden 165 kg bloem, 330 
l melk, 1300 eieren, kilo’s vanillesuiker en wat flessen olie in grote emmers tot deeg verwerkt, die 
dan op de gloeiende platen getransformeerd werd in maar liefst 5800 goudgele pannenkoeken. Die 
mochten op een aantal rekken in stapeltjes van 10 afkoelen, waarna een andere werkploeg aan de 
verpakking begon. Zondagmorgen werd zaal Pronkenborg omgetoverd tot een coronaproof afhaal-
punt en tegen 13 uur waren de meeste pakjes afgehaald. Enkele vergeetachtigen werden opgebeld 
en zo raakte elke bestelling op haar bestemming.

Ook de chiro had zijn jaarlijkse order geplaatst om alle leden een lekker vieruurtje te geven. Maar 
vrijdag werden de coronamaatregelen verstrengd: er mocht niks gegeten worden op de vergadering. 

Daardoor had een aantal pakjes geen bestemming meer, maar geen probleem: toen de ouders hun 
chirospruit aan het lokaal kwamen afleveren, zagen ze daar een standje met een stapel pannenkoe-

ken. Die gingen vlot van de hand en zo kreeg zoon- of dochterlief die avond toch nog zijn lekkernij.

En toen alle tenten afgebroken waren, alle vuren opgepoetst en alle materiaal weer op zijn plaats 

stond, bleef enkel een streepje pannenkoekengeur rond Pronkenborg getuige van het vele geleverde 
werk. Maar in het verre Sri Lanka krijgen vele noden weer een positieve wending.

Koen Herreman 



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 Korahakagoda, 
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 

 Mrs. Line VAN DIJCK, 
dear wife of Mr. John Van Dijck, 

managing director of Adoptie Sri Lanka 
vzw as well as of the late 

Mr. Amaradasa Gunawardana, 
past president of Sri Lanka-Belgium 

Association.

Sanitaire voorzieningen voor arme families

In de Noord-Centrale provincie van Sri Lanka zijn er nog zeer veel families die niet beschikken over 

een toilet. Zij doen hun behoeften in de nabijgelegen jungle of in de omgeving van hun huisje. De 
tropische temperatuur zorgt voor een voortdurende stank, een zwerm vliegen en veel maden. Daar-
bij is er ook geen gelegenheid voor een goede hygiëne daar water zeer dikwijls ontbreekt.

Dit jaar zijn we dan ook gestart om voor de armste families een goede WC te bouwen. In de nabij-
heid van hun woning bouwen we een huisje met cementen stenen en een platen dak. We voorzien 

een stenen hurktoilet en een rode betonnen vloer. De muren worden, tot op 1 meter hoogte, ook 
bepleisterd met rode cement. De WC wordt afgesloten met een plastic deur. Men gebruikt immers 
emmers water om het toilet door te spoelen en om hun achterwerk en handen te wassen. Een 

houten deur zou onmiddellijk rotten. Naast of achter het huisje graven we een diepe put waarvan 
de wanden bestaan uit cementen cilinders die worden afgedekt met een betonnen deksel.

Een toilet kost ongeveer € 500 voor alle materialen, transport en werkuren. Wie daarvoor een 
steentje wil bijdragen kan storten op het rekeningnummer van Adoptie Sri Lanka vzw: BE89 7332 
2911 9585. Wij zijn zeer dankbaar voor elke gift, hoe klein ook. U helpt dan om het 6de duurzame 
ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties te realiseren nl. schoon water en sanitair. 

Oplaadbare lampen werden ook dit jaar uitgedeeld

Daar er alle dagen bijna elektriciteitspannes zijn die veel ongemak veroorzaken bij de dagelijkse 
activiteiten hebben we ook in 2021 heel wat oplaadbare lampen uitgedeeld aan zeer arme families. 
Om de lampen bij de juiste mensen te leveren, maakten we verschillende dagen een toer met een 
driewieler in afgelegen binnenlandse plattelandsdorpen. Tijdens het regenseizoen zijn deze wegen 
niet berijdbaar voor een gewoon voertuig en is de tuk tuk het aangewezen transportmiddel. Wan-

neer we een schamel huisje zagen, kwamen de bewoners nieuwsgierig dichterbij. Toen we de lamp 

aan hen gaven, waren verschillende mannen en vrouwen weigerachtig. Ze zegden dat ze geen geld 
hadden om ze te betalen. Toen Gamini uitlegde dat het een geschenk was van Adoptie Sri Lanka 
verscheen er onmiddellijk een grote glimlach op hun gezicht en werd de lamp dankbaar aanvaard.

Vrouwen kunnen nu verder ongestoord koken, kinderen studeren en huiswerk maken bij het licht 

van die lamp. Dankzij het gemeentebestuur van Kontich, die de oplaadbare lampen subsidieerde, 
konden we vele families uit de nood helpen wanneer weer eens de elektriciteit uitvalt.



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

Cijfers 2020
ontvangsten

bijdrage adopties € 10 637,00 

giften voor projecten € 77 973,01 

opbrengsten activiteiten € 2 900,00 

financiële opbrengsten € 0,00 

subsidies € 6 091,00 

legaten € 25 180,55 

diverse inkomsten € 0,00 

TOTAAL IN: € 122 781,56

uitgaven

adopties € 12 540,00 

projecten € 130 140,36 

financiële kosten € 472,61 

communicatie & verzending € 77,55 

werkingskosten € 1 400,23 

diverse kosten/legaten € 75,00

TOTAAL UIT: € 144 705,75 

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 per jaar gedurende 5 jaar
◊ € 260 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: …..../……../…………....

Deze cijfers werden digitaal goedgekeurd door onze Algemene Vergadering op 27/03/2021.
Zie ook de rubriek “Financiële info” op www.donorinfo.be

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van de Raad van Bestuur en de andere vrijwilligers be-

droegen de kosten (€ 2 025,39) slechts 1,40% van de uitgaven.

Werkingsverslag 2020 & Onze projecten voor 2022
Niettegenstaande de vele lockdowns in Sri Lanka zijn we er toch in geslaagd de meeste 
vooropgestelde projecten te verwezenlijken.

Meer info is te vinden op www.adoptiesrilanka.be in de rubrieken “Wat doen we?” en 

“Hoe steunen?”.
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1.  Kinderen kleuterschool Pamunugama
2.  Kinderen kleuterschool Rusirugama

3.  Kinderen Sinha Sal Sevana

4.  Pleegkind in Baticaloa
5.  Sanderus Educational Development

Centre

6.  ‘Special children’ Thanamalwila


