
Voorwoord

2022 Is het jaar waar de politi eke en economische crisis in 
Sri Lanka in alle hevigheid toesloeg.

Gedurende maanden kan er niets meer ingevoerd worden 
vanwege het tekort aan Amerikaanse dollar. Er zijn kilome-
ters lange fi les van wachtende mensen aan tankstati ons 
voor diesel en benzine. Men ziet ook ellenlange rijen aan 
winkels voor het aanschaff en van rijst, dahl, suiker, bloem 
en andere voedingsmiddelen. Er zijn geen gasfl essen te 
koop daar ook dit niet kan ingevoerd worden. De huisvrou-
wen zijn genoodzaakt om weer hout te sprokkelen om te 
koken of ze gebruiken kerosinevuurtjes.We zien de laatste 
maanden het verkeer verminderen: geen schoolbussen 
meer, 1/3 van de lijnbussen en overvolle treinen. Daarbij 
een prijssti jging van 300% ! Dat maakt dat de armste Sri 
Lankanen het zeer moeilijk krijgen om te overleven.

Vele gezinnen eten nog maar één maalti jd per dag. Vele mensen zijn werkloos. De bouw ligt volledig 
sti l daar de bouwmaterialen peperduur zijn. De fabrieksarbeiders en bedienden kunnen maar aan 
het werk als er elektriciteit is. Dagelijks wordt de stroom voor verschillende uren onderbroken. De 
elektriciteitscentrales gaan één voor één dicht. Ze hebben geen diesel om stroom op te wekken. 
De scholen zijn maar drie dagen in de week geopend en de staatsambtenaren met een niet es-
senti ële functi e werken nog maar 4 dagen per week, liefst zoveel mogelijk online, van thuis uit. In 
de hospitalen is er een groot tekort aan levensnoodzakelijke medicijnen en materialen. Operati es 
worden uitgesteld omdat men geen anesthesiemateriaal heeft . Vooral hart- en nierpati ënten en ook 
de diabeten zijn zwaar getroff en. Over het hele land zijn er protesten die met de dag gewelddadiger 
worden. Politi e en leger worden ingezet om de orde te handhaven.

Wij probeerden onze projecten toch verder te zett en. Af en toe lagen de werken sti l omdat het 
bouwmateriaal bij gebrek aan brandstof niet naar de werf kon worden gebracht. Toch bouwden we 
dit jaar zo’n 50 keukentjes, enkele huisjes en waar nodig toilett en. We schonken dit jaar ook vele 
voedselpakkett en, oplaadbare lampen en babysets. In december zullen we onze jaarlijkse bedeling 
van schrift pakkett en houden zodat ook de armste kinderen naar school kunnen gaan.

Dit alles is maar mogelijk dankzij jullie fi nanciële steun. In deze moeilijke ti jden rekenen wij op jullie 
vrijgevigheid. Elke gift  op onze rekening BE89 7332 2911 9585 is meer dan welkom. Alvast een dikke 
merci!
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Pannenkoekennamiddag! *

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

Noteer dan alvast in je agenda onze 
volgende pannenkoekennamiddag:

ZONDAG 23 OKTOBER 2022
in zaal Pronkenborg

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

* Linda Stabel zal aanwezig zijn!

Constructie van een brug over een rivier in Saliyapura

Verschillende malen kwamen inwoners van Saliyapura, ti jdens het wekelijkse spreekuur op zondag-
voormiddag, vragen voor een nieuwe brug over een riviertje. Zij konden namelijk met geen auto, 
driewieler of tractor de huizen aan de overzijde bereiken daar de huidige houten brug compleet 
versleten was. Daarbij was het ook zeer gevaarlijk voor de voetgangers om niet in een van de gaten 
te stappen.

Na een inspecti etocht ter plaatse besloten we het werk uit te voeren. Eerst werden er plannen 
en uitvoeringsfoto’s bekeken op het internet. De brug moest immers stevig gebouwd worden en 
moest de bewoners gedurende de volgende jaren veilig de overkant laten bereiken al dan niet met 
een voertuig. Voor ons was het de eerste maal dat we een brug gingen bouwen. Gamini, mijn pro-
jectcoördinator, maakte verschillende berekeningen om de hoeveelheid van zand, metaal, cement, 
betonijzers en ijzerdraad te bepalen.

Op 16 oktober 2021 werd de eerste spadesteek gedaan en al onze werkmannen gingen aan de slag 
om de fundamenten te graven en nett en te vlechten met betonijzers. →
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De eerste cementzakken werden gebruikt om de netten vast in de fundamenten te zetten. En toen 
was er nergens nog cement te verkrijgen. Er werd getelefoneerd naar alle winkeliers uit de buurt, 
de groothandelaars tot zelfs naar de cementfabrieken. Maar er was nergens nog maar één zak te 
verkrijgen. Er zat dus niets anders op dan de werken stil te leggen tot er weer cement te koop zou 
zijn.

Wij bleven niet bij de pakken zitten en Gamini belde naar een schoonbroer in Colombo. Hier kreeg 
hij te horen dat ze daar nog 100 zakken in voorraad hadden. Wij besloten om al deze aan te kopen 
daar de prijs zeer voordelig was. Indien we al deze zakken voor de brug niet nodig hadden zouden 
we de rest voor een huisje kunnen gebruiken.

Terwijl de vrachtwagen onderweg was, gingen wij ter plaatse de werken inspecteren. Wat bleek, 
het riviertje stond vol water en er was veel stroming daar het de voorbije dagen water had gegoten. 
Er zat dus niets anders op dan weer de werken te onderbreken of het water weg te pompen. Na 
een viertal dagen konden de fundamenten afgewerkt worden. Er werden 2 cilinders en 4 deksels 
aangevoerd en op de bodem gelegd. Hierop werd dan de bekisting voor het wegdek gemaakt. In 
de bekisting werd een net van betonijzers gelegd en daarin werd dan een dikke betonlaag gegoten. 
Nu moesten we het geheel goed laten drogen. De regen en het water in de rivier vormden nu geen 
enkel probleem meer.

Nadat de brug goed was opgedroogd werden de deksels en de cilinders op 3 februari 2022 ver-
wijderd en konden de inwoners weer veilig de overkant bereiken, al dan niet met een voertuig. 
Iedereen was zeer tevreden en erg dankbaar!

 Hulp voor mentaal gehandicapten in Thanamalwila

Alle jaren wordt Sith Sevana Mentally Handicapped Children’s Home in Thanamalwila door onze organisatie gesteund, zowel materieel als financieel. Dit 
jaar schonken we reeds tweemaal € 2000 voor voedsel en dit voor een zeventigtal jongens en meisjes.

Daar de economische toestand in Sri Lanka alle dagen dramatischer wordt, zijn er ook steeds minder mensen die aalmoezen geven. In het verleden 
kwamen er vele bezoekers in het tehuis koken, meestal om een belangrijke gebeurtenis te herdenken bv. een geboorte, een overlijden, een huwelijksver-
jaardag, … Zij brachten rijst, groenten en fruit om ’s middags of ’s avonds de hongerige magen van de bewoners te spijzen. Mr. Lanka Perera, de directeur, 
moet nu meer beroep doen op de solidariteit van mensen uit het buitenland.

Tijdens de coronapandemie schonken we ook meerdere malen voedselpakketten en nu kunnen zij ook weer op onze steun rekenen. Adoptie Sri Lanka 
heeft al jaren een adoptieprogramma voor alle kinderen en jongvolwassenen uit dit tehuis. De adoptiebijdrage van € 52 gaat hier niet naar een individu-
ele persoon, maar wordt besteed aan de werking van de hele instelling. Dat is de reden dat we voor deze adopties wel fiscaal attesten mogen uitreiken.

Wil jij ook jouw steentje bijdragen dan kan je steeds een gift storten op rekening van Adoptie Sri Lanka vzw: BE89 7332 2911 9585. Voor elk bedrag, hoe 
klein ook, zijn wij jou zeer dankbaar!



Een Jokergroep op bezoek bij vzw Adoptie Sri Lanka door Erik Nicque, Joker Tourleader

In december 2021 reisden we door Sri Lanka met reisorganisatie Joker. Dit was helemaal niet evi-
dent in deze coronatijden, we reisden namelijk van een “rode” naar een “rode” zone. Maar na een 
6-tal papieren in orde gebracht te hebben en er ook nog een 4-tal PCR-testen voor over te hebben, 
stonden we op 2 december op Sri Lankaanse bodem.

Op dag 3 hadden we al een afspraak met Linda in Mihintale. Ze stapte daar, aan een van de belang-
rijkste kruispunten, op onze bus. Dadelijk stak Linda van wal over haar projecten bij vzw Adoptie Sri 
Lanka. Met haar gekend enthousiasme en haar rug naar de chauffeur, vergat zij aanwijzingen aan 
deze te geven, waardoor we al vlug een stuk te ver reden. Maar je zou voor minder, het was zowaar 
18 maanden geleden dat Linda nog Vlamingen had gezien.

Al vlug stonden we op het vorig jaar aangelegde sportterrein. We zagen met eigen ogen een ver-
waarloosd stukje jungle omgetoverd tot een mooi sportterrein. Inclusief basketbal- en volleybalter-
rein, alleen het voorstel van Linda voor een voetbalterrein stuitte op een veto, want hier spelen ze 
cricket, dus is het een cricketveld geworden. Om alles betaalbaar te houden, moesten ze vindingrijk 
zijn. Zo werden de palen om het terrein af te bakenen niet gekocht maar zelf in beton gegoten, 
het veld werd niet ingezaaid maar graszoden zijn ze aan de rivier gaan uitsteken en hebben ze hier 
ingeplant, met een verrassend goed resultaat.

Een waterput op het cricketveld? Jawel, een wichelaar vond er een waterader met behulp van een kokosnoot. En het water stroomt nu rijkelijk naar het 
volgend project van vzw Adoptie Sri Lanka, de waterfilterinstallatie. Na filtering kunnen de mensen hier voor 1 roepie één liter water kopen. Zowel op 
het veld als hier moeten we naar de gemetselde toiletten gaan kijken, toiletten bekijken? Wat voor ons zo normaal is, is dat hier allerminst. Dus Linda is 
terecht trots op haar toiletten.

Tijd om ons te verdelen over enkele tuk tuks en dieper het platteland in te trekken. Hop naar een werk dat nog volop in progress is, het keukenproject. 
Bij families die reeds over een stenen huis beschikken, wordt er nu een keuken bij aangebouwd. Dit gebeurt door medewerkers van de vzw en eventueel 
door de man des huizes. Door het inschakelen van de mensen zelf, worden ze meer betrokken, regelmatig worden de goede krachten zelf medewerker 
van de vzw.

We komen aan bij een schooltje dat door de vzw gebouwd is en opgeleverd in 2016. Daar het 
weekend is, kunnen we niet binnengaan, wat Linda niet belet om honderduit te vertellen hoe de 
leraars die daar werken, moeten zien te overleven met het geld dat ze krijgen van de ouders wier 
kinderen daar naar school komen. En hoe de vzw elk kind elk schooljaar een schoolpakket geeft. Als 
voormalige schooldirectrice kan ze ook perfect vergelijken met het schoolsysteem bij ons en ik heb 
de indruk dat ze toch wel vindt dat het bij ons allemaal wat te bureaucratisch is.

Een volgende groep medewerkers is bezig een volledig huis te bouwen in steen, want de armste 
gezinnen wonen hier nog in huisjes gemaakt van modder en zand met enkele takken ertussen. We 
krijgen ondertussen te horen hoe ze persoonlijk die gezinnen gaat screenen zodat de juiste mensen 
een huisje krijgen. Hoe ze ervoor zorgen dat elke roepie goed terecht komt, dat elke baksteen geteld 
wordt, zeker nu alle bouwmaterialen veel duurder zijn geworden, als ze al te krijgen zijn.

Terug aan het sportterrein, zijn we al serieus van ons melk door de gedrevenheid van Linda en de 
werkijver van haar projectcoördinator en rechterhand P.G. Gamini. Maar daar kregen we nog te 
horen van de vele andere projecten waarin ze betrokken zijn op diverse plaatsen in Sri Lanka … Van 
een meisjestehuis tot een frigo kopen voor een hospitaaltje dat er nog geen had. Om dan nog even 
uit hun mouw te schudden dat ze zopas een heuse brug hebben gebouwd over een rivier.

Onder de indruk nemen we afscheid, niet zonder eerst nog een pakketje van een 30-tal kilogram af te geven dewelke we hadden meegekregen uit België 
van Linda’s zus, Diane. We weten nu al zeker dat alles hier goed besteed zal worden, net als onze bescheiden donatie. Maar bij de twee grote salami’s 
die wij uit het pakket toverden, gingen de ogen van Linda net ietsjes meer blinken, charcuterie is namelijk onbestaande in Sri Lanka.

En ik? Ik voel me vereerd want op 5 april mag ik met een volgende Jokergroep weer de projecten bezoeken van “vzw Adoptie Sri Lanka” en daar ter 
plaatse ondervinden dat elke Euro/Roepie goed besteed wordt … zo zal Linda nooit een doe-het-zelf-winkel binnengaan, want dan gaan de prijzen 
automatisch omhoog, dus laat ze dit over aan P.G. Gamini, die dan de juiste prijs krijgt.

Net als Linda zou ik kunnen blijven vertellen over deze projecten maar ik ga besluiten met: ”Ayubowan” en dat waren we zeker, we waren meer dan 
welkom. Bedankt Linda!



Harde tijden in Sri Lanka

Sri Lanka heeft te maken met de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948! Nooit 
eerder waren er zoveel moeilijkheden voor de bevolking in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan 
Amerikaanse dollars, zodat de invoer van talrijke producten niet meer mogelijk is. De gevolgen zijn 
in het hele land merkbaar. Er zijn overal lange rijen wachtende mensen met jerrycans en voertuigen 
aan benzinestations voor diesel en kerosine, aan de winkels voor het aanschaffen van gasflessen om 
te koken, voor de aankoop van melkpoeder, groenten, fruit, … Op vele plaatsen krijgen maar 100 
mensen een wachtnummertje. De anderen moeten het de volgende dag opnieuw proberen.

Door een tekort aan diesel zijn de diensten van de lijnbussen gehalveerd, evenals de diensten van 
de treinen die hier nog allemaal op diesel rijden. De elektriciteitscentrales werken niet meer wegens 
een gebrek aan brandstof. Hierdoor zijn er in het hele land elektriciteitsonderbrekingen van 4 tot 13 
uur per dag. Vele restaurants en hotels zijn gesloten, omdat ze geen maaltijden kunnen bereiden. 
De vissers komen op straat om te protesteren, want zij hebben geen diesel voor hun boten. De 
landbouwers komen op straat, omdat hun oogsten zijn mislukt door een gebrek aan meststoffen 
en pesticiden en wanneer ze de kleine oogst willen collecteren hebben ze geen brandstof voor hun 
machines. Er is rijsttekort. Dat wordt nu ingevoerd uit India en Bangladesh en op krediet betaald . 
De huisvrouwen komen op straat, omdat ze geen melkpoeder en andere voedingswaren kunnen 
kopen, omdat de prijzen zo zijn gestegen. Velen kunnen zich maar één maaltijd per dag meer ver-
oorloven. Sri Lanka staat nu op de weinig benijdenswaardige tweede plaats op de lijst van de meest 
ondervoede kinderen in de Zuid-Aziatische landen. Alleen India staat voor hen.

Er zijn de laatste maanden al honderden gasflessen ontploft, waardoor er een tiental doden zijn 
gevallen en zeer zwaar verbrande slachtoffers in hospitalen werden opgenomen. Vrouwen zijn on-
tevreden daar ze nu weer hout moeten sprokkelen om te koken en zo jaren terug in de tijd worden 
gekatapulteerd.

De leerkrachten en het medisch personeel staakten voor meer loon. De scholen waren maanden 
gesloten. In de hospitalen worden de zieken niet verder geholpen en worden operaties uitgesteld 
door een gebrek aan medicijnen.

Auto’s en onderdelen ervan, worden ook niet meer ingevoerd. Vele bouwwerken liggen stil, omdat 
er geen zak cement te koop is en als er dan toch één voorhanden is, wordt die verkocht aan een 
woekerprijs (vroeger 950 roepie = € 3,20 nu 2450 roepie = € 7,55). Papier is ook zeer schaars, waar-
door sommige kranten alleen nog maar digitaal verschijnen, ondernemingen geen facturen meer 
kunnen uitschrijven en examens in scholen naar een latere datum worden verplaatst.

De onrust neemt toe en de protesten worden gewelddadig. Sri Lanka is een bankroet nabij. De 
regering vraagt veel leningen aan India, China en Amerika. In ruil geven ze waardevolle grond: een 
deel van de havens in Colombo en Hambantota aan China, India en Amerika, in het noorden grond, 
voor de aanleg voor groene energie aan India, de petroleumtanks nabij Trincomalee aan India en 
China, de nieuwe Portcity in Colombo aan China. De regering van China geeft materiële hulp o.a. 
medicijnen, corona injecties Sinopfarm, rijst. Dit alles op krediet. De schulden stapelen zich toren-
hoog op. Gelukkig doet men nu beroep op het IMF, het International Monetary Fund, om aan de 
moeilijkheden een oplossing te bieden. Hopelijk slaagt men erin het tij te doen keren!

Noodtoestand uitgeroepen !

Zondag 8 mei riep de president, voor de 
tweede maal in een maand, de noodtoestand 
uit. Op maandag, 9 mei trad de eerste minister, 
Mahinda Rajapaksha, broer van de president, 
af. Hij riep een vergadering bijeen om uitleg 
te geven over zijn aftreding. Vele honderden 
medestanders waren aanwezig. Na de bijeen-
komst trokken deze naar Galle Face Green waar 
reeds 32 dagen een vreedzaam protest aan de 
gang was.

Vele duizenden mensen, van over het hele 
land, verzamelden hier om het aftreden van de 
president en de voltallige regering te eisen. De 
medestanders van de regering vielen de vreed-
zame betogers aan. De opgeslagen tenten, 
advertieborden en podia werden afgebroken 
en de ijzeren en houten stangen werden mee-
genomen om als wapens te gebruiken. De poli-
tie en het leger werden ingezet om het oproer 
een eind toe te roepen. Er werd met traangas 
geschoten en waterkanonnen werden gebruikt 
om de massa uiteen te drijven. Ambulances 
reden aan en af om de gewonden naar het 
hospitaal te brengen. Later die dag en die nacht 
werden , over het hele land verspreid, de huizen 
van verschillende ministers volledig vernield 
en platgebrand. Er werden bussen en auto’s 
in brand gestoken en ook in het nabijgelegen 
meer geduwd. De eerste minister en zijn familie 
werden geëvacueerd naar een marinebasis in 
Trincomalee.

Maandagavond werd dan de avondklok in-
gesteld tot woensdagmorgen maar daarna 
verlengd tot donderdagmorgen. Toen men de 
balans van het geweld opmaakte was het resul-
taat: 8 doden, meer dan 250 gewonden, 38 hui-
zen platgebrand en tientallen bussen en auto’s 
volledig vernield. De president gaf het bevel om 
met scherp te schieten wanneer er mensen het 
eigendom van anderen vernietigden of wan-
neer ze mensen aanvielen. Alle vooraanstaan-
den uit binnen- en buitenland veroordeelden 
het geweld en riepen op tot kalmte.

Op 10 mei was de rust min of meer terug-
gekeerd en was Gotagogama weer de plaats 
waar men betoogde voor de aftreding van de 
president. Galle Face Green in Colombo was 
weer volledig hersteld met tenten, bibliotheek 
en verschillende podia waar duizenden weer 
vreedzaam hun stem laten horen.

Immuun versterkend drankje voor arme gezinnen

Tijdens de coronapandemie lijden vele mensen honger. Heel vaak is er een lockdown waardoor 
men niet kan gaan werken. In Sri Lanka geldt: geen werk, geen geld, geen eten. Er bestaat hier 
geen werklozensteun, geen invaliditeitsvergoeding, geen kindergeld enz. Slechts een heel klein deel 
van de bevolking, nl. de staatsambtenaren, krijgt een zeer klein pensioentje. Doordat vele mensen 
onvoldoende eten verzwakt hun gezondheid. Zo zijn ze veel vatbaarder voor allerlei ziekten o.a. 
verkoudheden, ontstekingen en natuurlijk ook besmettingen zoals Covid-19.

Mensen die het zich kunnen veroorloven, nemen voedselsupplementen en/of drinken verschillende 
medische kruidenthees om hun gezondheid te versterken, maar zeer velen hebben daarvoor niet de 
financiële middelen. Daarom besloten wij om de meest arme gezinnen een pakketje van 5 doosjes 
Suwa Dharani te schenken, die we kochten bij de apotheker. Van het poeder kan men een immuun 
versterkend drankje maken door ½ theelepel in 1 kop kokend water 8 tot 10 minuten te laten koken, 
dan zeven en drinken en dit tweemaal per dag. De families die deze doosjes kregen, waren hier zeer 
blij mee!



Protesters bestormen de residentie van de president

Op 9 juli 2022 gingen duizenden mensen uit alle windstreken in Sri Lanka naar Colombo met bussen, 
treinen, driewielers, fietsen en zelfs te voet! Dagenlang werden ze opgeroepen via radio, tv en sociale 
media om deel te nemen aan een grootse manifestatie om het aftreden van president Gothabaya 
Rajapaksha en eerste minister Ranil Wickramasinghe te eisen. De gemoederen waren verhit en de 
mensen waren gefrustreerd om altijd voor alles te moeten aanschuiven in kilometerslange files 
voor benzine, diesel, gas om te koken, essentiële voedingsmiddelen … Velen hebben geen werk, dus 
geen geld, geen eten. Overleven is zeer moeilijk en men heeft geen vooruitzichten. In een massale 
optocht trok de mensenzee naar de presidentiële residentie. De tientallen barricades, de honderden 
soldaten en politieagenten, de waterkanonnen en het traangas konden hen niet tegenhouden. Het 
volk stond al heel vlug voor de ijzeren ingangspoort van de residentie en probeerde deze in te 
beuken, maar tevergeefs. De mensen klommen dan maar over de poort en namen in één ogenblik 
de residentie in. Er werden honderden selfies gemaakt in de zetels in de woonkamer. Men dronk 
thee in de keuken, men lag in de bedden en men zocht zelfs verfrissing in het zwembad. In de dagen 
daarna stonden de mensen in lange rijen aan te schuiven om de residentie te bezoeken. Langs alle 
kanten werd de massa opgeroepen om niets te vernielen van de historische nationale bezittingen. 
De president beloofde om op 13 juli zijn ontslag in te dienen en ook de eerste minister zegde te 
zullen opstappen.

Op woensdagochtend 13 juli verliet de president, zijn vrouw en twee lijfwachten het land. Zij wer-
den met een militair vliegtuig naar de Malediven gebracht. Men zei dat ze vandaar verder zouden 
vliegen naar Dubai. De president liet geen ontslagbrief achter en hij benoemde eerste minister, 
Ranil Wickramasinghe, tot plaatsvervangend president. Dit wekte de woede van de massa mensen 
nog meer op en ze trokken in groten getale naar het kantoor van de eerste minister. Duizenden 
zwaar bewapende soldaten en politieagenten moesten de massa bedwingen. Dat deden ze met 
waterkanonnen en met traangas. Vele ambulances reden af en aan om de gewonden naar de na-
bijgelegen ziekenhuizen te brengen. De nieuwe president kondigde de noodtoestand af in het hele 
land en een avondklok in de westelijke provincie. Hij trachtte daarmee de toestroom van mensen te 
beperken. Ook vlogen er legerhelikopters zeer laag over de protesters maar dat kon niemand deren. 
De mensen hadden niets meer te verliezen en wilden koste wat kost dat ook Ranil Wickramasinghe 
zijn ontslag zou geven om plaats te maken voor een tijdelijke overgangsregering waarin alle politieke 
partijen zouden zetelen en die nieuwe verkiezingen zou voorbereiden.

Op 14 juli stuurde Gothabaya Rajapaksha zijn ontslagbrief vanuit Singapore. Vanuit de Malediven 
was hij hier naartoe gereisd met zijn vrouw en twee bodyguards. Hier kreeg hij een visum voor twee 
weken wat daarna nog eens voor veertien dagen werd verlengd. Op 20 juli werd door het parle-
ment, Ranil Wickramasinghe als nieuwe president verkozen daar de partij van voormalig president 
Rajapaksha nog steeds de meerderheid heeft in het parlement. Ranil Wickramasinghe verlengde 
onmiddellijk de noodtoestand voor een maand en hij liet alle leiders van het protest arresteren 
evenals verschillende sociale media activisten.

Op 9 augustus wordt er weer een massaal protest georganiseerd in Colombo. De meerderheid van 
de bevolking wil immers democratische presidents- en parlementsverkiezingen en ze protesteren 
ook tegen de hoge levensduurte.

De president kondigde al aan dat er de volgende maanden nog geen beterschap zal zijn in de eco-
nomische crisis en dat de bevolking nog zware tijden te wachten staat. Hoe de toestand verder 
evolueert zal de toekomst uitwijzen. Hopelijk keert de stabiliteit in de politiek en de economie terug 
waardoor Sri Lanka weer zal kunnen rekenen op internationale hulp en op steun van het IMF, het 
Internationaal Monetair Fonds.

Genieten van fauna en flora

Vaak wordt Sri Lanka de parel in de Indische 
oceaan genoemd, omdat de natuur een zeer af-
wisselende vegetatie heeft en wondermooi is.

Aan de kust vindt men duizenden palmbomen. 
Verder in het binnenland staan veel rubber-
bomen, kaneelbomen, bananenplanten en 
vindt men andere tropische fruitsoorten zoals 
mango, guave, papaya, ananas… In het midden 
van het eiland heeft men de theestruiken op de 
hellingen. Hier kan men genieten van prachtige 
panorama’s en van grootse watervallen. Er zijn 
ook nog verschillende natuurparken die een 
bezoek meer dan waard zijn. Over heel het ei-
land zijn talrijke meren waar de plaatselijke be-
volking gaat vissen in hun catamarans of soms 
gewoon door een oude tractorbinnenband te 
gebruiken. In de straten en in de tuinen kan 
men mooie bloemen bewonderen: hibiscus-
hagen, rozenstruiken, kleurrijke oleanders, 
bougainvillea's, welriekende jasmijnbloempjes 
en frangipanebloemen .

Wanneer we op het terras genieten van een 
kopje thee lijkt het wel of we in de zoo zijn. 
Twee leguanen liggen te zonnen in de voortuin 
terwijl de apen van de jonge blaadjes in de 
bomen komen smullen. Hier en daar zien we 
een eekhoorntje springen van de omheining op 
de grond en in de bomen. Zij weten ook dat ze 
lekkere zaden kunnen eten die ze vinden in een 
voederpijp. Ze wachten netjes hun beurt af. 
Regelmatig krijgen we, zowel in onze voor- als 
achtertuin, bezoek van mangoesten en al dan 
niet giftige slangen. Hier en daar zien we een 
goed gecamoufleerde kameleon zitten op een 
boom, een muur of gewoon in het gras. Regel-
matig komen er ook loslopende koeien zich te 
goed doen aan onze malse gazon.

De streek van Anuradhapura, Mihintale staat 
bekend als een vogelreservaat. Men kan er heel 
veel verschillende en vaak zeer kleurrijke vogel-
tjes spotten, knalgele en gevlekte, de blauwe 
ijsvogels, de groene papegaaitjes, de zwarte 
kaka’s, maar ook pauwen.

Op de rijstvelden ziet men vele witte ibissen 
en ooievaars. Aan de meren, vaak vol met 
lotusbloemen, komen vele visarenden een 
vis vangen. Hier zwemmen ook pelikanen 
en lepelaars. Ornithologen kunnen hun hart 
hier ophalen. In de jungle leven verschillende 
olifantenkuddes, maar de laatste tijd zijn er 
steeds vaker conflicten tussen mens en dier. 
Het territorium van de olifanten wordt steeds 
kleiner en daardoor gaan ze dikwijls op zoek 
naar voedsel in de dorpen. Zij vernielen dan 
vaak de aanplantingen, de huizen en regelmatig 
sterven er mensen door een olifantenaanval. In 
en rondom de rijstvelden ziet men grote kud-
den waterbuffels en hier en daar wordt nog 
een waterbuffel gebruikt om het rijstveld om 
te ploegen. Alhoewel de laatste tijd deze ook 
meestal wordt vervangen door machines.

Wie een natuurliefhebber is, komt hier zeker 
aan zijn trekken. Een bezoek aan Sri Lanka is 
zeker de moeite waard, niet alleen voor de na-
tuur, want er zijn ook nog veel andere, culturele 
bezienswaardigheden!



 Onze verwezenlijkingen in 2021 dankzij jullie donaties

1. Werkingskosten meisjestehuis Sinha Sal Sevana in Mattegoda
2. Werkingskosten vijf kleuterscholen in Galagoda, Pamunugama, Rusirugama, Thunthalawa en 

Vana Meekanda. Muzikaal onthaal in Kaduwatte
3. Uitbetaling financiële adoptie aan 228 kinderen
4. Uitreiking educatief materiaal aan 686 scholieren en studenten in Pamunugama, Thuntha-

lawa en Vana Meekanda
5. Schenking van voedselhulp in Thanamalwila
6. Schenking van kleren aan zieken en ouden van dagen in Pamunugama
7. Bouw van een kleuterschool met speelplein voor 50 kinderen in Saliyapura
8. Bouw van 8 huisjes, 32 toiletten en 52 keukentjes in de regio Mihintale
9. Financiële bijdrage aan ‘Thousand Hopes’ van de Lions Club Colombo Somerset voor de 

aankoop van medisch en laboratoriummateriaal voor de Covid-19-afdeling van 6 hospitalen
10. Bouw van een nieuwe slaapzaal en schenking meubilair voor de meisjes van minder dan 15 

jaar van de mentaal gehandicaptenschool in Thanamalwila
11. Aankoop van boeken in Sinhala voor onze mobiele bibliotheek
12. Bedanking door de jongeren van Thanamalwila
13. Verder in en rond Mihintale: schenking van voedselpakketten, babysets, uniformen, schrift-

pakketten, oude en nieuwe brillen, oplaadbare lampen en dakplaten
14. Pannenkoekennamiddag →

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

Huisvrouwen krijgen een degelijk keukentje

Heel wat huisjes hebben een schamel keukentje, gemaakt van 
een samenraapsel van planken, verroeste ijzeren platen en plas-
tic. De huisvrouwen koken op een vuurtje van hout. De takken 
sprokkelen ze in de omgeving. Een degelijke keuken is dus zeer 
welkom.

We gingen op pad naar het meest arme dorp in de buurt van 
Mihintale, namelijk Kudagama. De bevolking is hier straatarm. Er 
zijn geen verharde wegen en geen vervoermiddelen. De dorps-
wegen zijn in november, december echte modderpoelen en onze 
driewieler schoof voortdurend heen en weer. We bezochten drie 
huisjes in één straat en merkten dat huisje 1 een keukentje van 
modder had met een dak van verroeste ijzeren platen. Binnen 
was er een kookplaats met op een houten vuurtje een kookpot. 
Langs de muren lagen wat keukenmaterialen. Er was geen plaats 
voor een werktafel. Het keukentje van huisje 2 was haast iden-
tiek aan het vorige. Huisje 3 had een vuurtje onder een ijzeren 
afdak. De muren bestonden uit wat stokken die naast elkaar in 
de grond waren geslagen. De uitwerpselen van de geiten, die 
hier ook overnachten, lagen her en der verspreid op de grond. 
Hier was verder niets te zien van keukengerei.

We besloten deze keukentjes te vervangen door stenen kamers met een schoorsteen aanpalend 
aan het tweekamerhuisje. De ruimte werd voorzien van een raam en een deur. De materialen wer-
den geleverd en de werkmannen gingen aan de slag. De fundamenten werden gegraven, de muren 
opgetrokken, de schoorsteen gebouwd, de betonnen vloer gegoten en het platen dak gelegd. De 
schrijnwerker vervaardigde de raam- en deurlijst en maakte ook de luiken waarin glas werd voor-
zien. Na een week noeste arbeid kon de moeder van het gezin driemaal daags koken zonder paraplu 
te hoeven gebruiken in het regenseizoen. Het gesprokkelde hout kon nu ook bewaard worden onder 
de betonnen kookplaat van de schoorsteen zodat het niet meer nat regende. De huisvrouwen zijn 
ontzettend dankbaar voor de kookruimte waarover ze nu beschikken.

In dit dorp moeten er nog veel zulke keukentjes gebouwd worden, waarna andere dorpen aan de 
beurt zullen komen. Wie dit project wil steunen, kan storten op het rekeningnummer van Adoptie 
Sri Lanka vzw: BE89 7332 2911 9585 met vermelding: keukentjes. Voor elke gift, hoe klein ook, zijn 
wij u zeer dankbaar. Vanaf €40 krijg je ook een fiscaal attest.
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Raad van Bestuur

Linda STABEL voorzitter 
lindastabel@gmail.com

John VAN DIJCK afgevaardigd bestuurder 
john@jvandijck.be

Diane STABEL  secretaris/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 2021

ontvangsten

bijdrage adopties € 11 636,00 
giften voor projecten € 76 599,67 
opbrengsten activiteiten € 5 378,59 
financiële opbrengsten € 0,00 
subsidies € 6 000,00 
diverse inkomsten / legaten € 46 332,76

TOTAAL IN: € 145 947,02

uitgaven

adopties € 11 604,00 
projecten € 123 150,95 
financiële kosten € 705,37 
communicatie & verzending € 962,35 
werkingskosten € 409,50 
kosten legaten / erfbelasting € 3 612,64

TOTAAL UIT: € 140 444,81

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 19/02/2022.

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 77,22) slechts 1,48% van de uitgaven.

Onze projecten voor 2022-2023

Wij zoeken nog milde sponsors voor de onderstaande lopende en nieuwe projecten:
 ‒ Verderzetting van onze adoptieplannen

 ‒ Verderzetting van onze studiebeursprogramma’s

 ‒ Werkingskosten van ons meisjestehuis in Mattegoda

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

 ‒ Bouw van 10 huisjes in de regio Mihintale

 ‒ Bouw van keukentjes en van W.C.’s

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

 ‒ Schenken van kleding aan oude en zieke mensen in Pamunugama

Meer info kan je vragen via lindastabel@gmail.com of aan haarzelf tijdens 
onze pannenkoekennamiddag van zondag 23 oktober in Kontich-Kazerne !

Pannenkoekennamiddag was weer groot succes !

Op zondag, 24 oktober 2021, ging naar jaarlijkse gewoonte, onze pannenkoekennamiddag weer 
door in zaal Pronkenborg in Kontich-Kazerne. Van ’s morgens waren de vrijwilligers al aan het werk 
om de zaal klaar te zetten en de tombolaprijzen uit te stallen. De pannenkoekenbakkers bereidden 
het deeg in de keuken en op de middag kon men de heerlijke geur van de gebakken pannenkoeken 
al opsnuiven. Toen om 14 uur de deuren werden geopend, liep de zaal vol en was er een gezellige 
drukte. Van over het hele land en zelfs van Nederland en Duitsland kwamen ze, om van de sma-
kelijke pannenkoeken te smullen. De tombolaprijzen vlogen de deur uit. Toen om 18 uur iedereen 
tevreden huiswaarts keerde, brachten de vrijwilligers de keuken en de zaal weer netjes op orde en 
werd het geld geteld.

Nadat alle onkosten betaald werden, kon men een mooie winst van € 3100 overschrijven op reke-
ning van Adoptie Sri Lanka vzw. Hiermee zal het werkteam van Linda en Gamini voor acht gezinnen 
een toilet kunnen bouwen. Van harte dank aan de werkgroep Broederlijk Delen-Missiewerking-
Welzijnszorg voor de organisatie, aan de keukenploeg o.l.v. Koen Herreman en Miek Scheers en aan 
alle andere vrijwilligers die, dankzij hun inzet, zorgden voor een geslaagde namiddag. Ook een dikke 
merci aan alle bezoekers voor hun grote steun.

Hopelijk zien we elkaar weer op zondag, 23 oktober 2022!


