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Vanaf 2012 ondersteunt st. Sharety pastor Sivanathan 
en zijn vrouw Kavitha met de opgerichte Day Care voor 
gehandicapten in Kalawanchikudy (oost Sri Lanka). In het 
ouderlijk huis van Kavitha konden zij een bescheiden start 
maken met de opvang van 6 gehandicapten. Deze zaten 
tot dan altijd thuis, weggestopt i.v.m. de schande voor de 
familie en zonder enige vorm van activiteit. Maar vanaf de 
start van deze Day Care worden zij dagelijks opgehaald en 
naar het activiteitenprogramma gebracht. Een ontlasting 
voor hun ouders en een openbaring voor hun zelf. Ze 
kregen liefde, aandacht en leerden nieuwe dingen. Nu, ruim 
8 jaar later, is de Day Care uitgebouwd tot een geweldige 
voorziening voor 10 gehandicapten uit de omgeving. En wat 
is er veel veranderd.

Wat zijn wij blij en dankbaar dat wij deze voorziening in 
Sri Lanka hebben kunnen realiseren en in stand kunnen
houden. Met dank aan de sponsors die dit mede mogelijk
hebben gemaakt.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht 
gevraagd voor de nood die er ook in Sri Lanka is 
ontstaan door de corona crisis. Het is wereldwijd 
een groot probleem, maar zeker ook in Sri Lanka.

Ruim 2 miljoen dagloners zitten al maanden zonder  
werk, want alles is gesloten geweest. En nu de lockdown 
ook in Sri Lanka langzaam maar zeker wordt verruimd gaan 
toch veel fabrieken (garment factories) en productiebedrijven (o.a. van thee, rijst 
en kokosnoten)  maar beperkt open. Dus voor duizenden mensen nog  geen werk, 
geen inkomen en geen eten. 

Mede dankzij uw giften na onze vorige oproep hebben wij 3 keer noodhulp 
kunnen verlenen. In april, mei en juni 2020 hebben wij via vele pastors 
voedselpakketten voor een paar weken kunnen geven aan honderden en 
honderden mensen. Een druppel op deze gloeiende plaat, maar een druppel die in 
de gezinnen wel  verlichting bracht.

Maar de roep om hulp blijft, want er is nog steeds geen inkomen. Men kan 
gewoon niet of niet iedere dag aan het werk en dat betekent honger. Statistieken  
zeggen dat  ongeveer 12.000 mensen per dag wereldwijd  sterven omdat ze geen 
eten meer hebben. Ook in Sri Lanka! 

Graag willen wij meer doen. Maar ook onze middelen zijn beperkt en onze 
reserves zijn niet oneindig. Wij zijn namelijk afhankelijk van giften. Daarom 
nogmaals een oproep aan u – ontvanger of lezer van deze nieuwsbrief – help 
ons om opnieuw noodhulp te verstrekken. We weten dat veel hulporganisaties 
dezelfde oproep doen, want de nood is wereldwijd groot. Maar ons hart ligt bij 
Sri Lanka en de allerarmsten in dat land. 

Doet u mee? Vermeld dan “noodhulp 2e fase “ bij uw gift. 
Bedankt voor uw hulp namens de arme dagloners in Sri Lanka

Dankzij vaste sponsors konden wij:
• Een volledige muur om het gebouw heen 

zetten zodat het prikkeldraad verdween en de 
gehandicapten veilig in de tuin kunnen spelen;

• 3 aangepaste speeltoestellen plaatsen;
• Een volledig nieuwe keuken bouwen; 
• De toiletten aanpassen (van een gat in de grond 

naar zittoilet) en een douchevoorziening maken;
• Allerlei materialen beschikbaar stellen om de 

gehandicapten op hun niveau bezig te houden en 
te laten ontwikkelen;

• De watervoorziening goed regelen door een 
tubewell te slaan;

• en last but not least: Het bouwen van een 
nieuw leslokaal, zodat de oudere en jongere 
gehandicapten apart kunnen zitten en hun 
activiteiten kunnen doen en elkaar niet meer 
afleiden.

Day Care voor gehandicapten

>> Lees o.a. verder in deze nieuwsbrief over : Het nieuwe 
schoolgebouwtje in Maha Oya >> Micro Kredieten>>  
En onze contactpersoon, Joshua Paul, stelt zich voor.

.. voor de allerarmsten in Sri Lanka

Stichting Sharety heeft ten 
doel het verminderen van de 
materiële en geestelijke nood 

van de bevolking van Sri Lanka, 
in het bijzonder de minst 

bedeelde groepen. Projecten 
en ondersteuning worden 

gerealiseerd in samenwerking 
met lokale vertegenwoordigers. 

Sharety neemt hierbij de 
Bijbel als grondslag en ziet de 

verspreiding van het evangelie 
als onderdeel van haar 

hulpverlening.
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Ons Noodhulp programma...



Een extra lokaal in Norwood. 

Heel bijzonder om te zien dat juist in deze tijd ook in 
Sri Lanka mensen proberen om een eigen handeltje 
op te zetten. In Nederland zien we steeds meer ZZP 
- ers. In Sri Lanka is dat wat lastiger 

omdat er vaak niet het benodigde 
startkapitaal is. Gelukkig, en daar 

zijn we zeer dankbaar voor, zijn onze 
contactpersonen in Sri Lanka, Yoga & 

Malathi Fernandopulle en hun AGAPÈ 
groep gestart met vijf Micro Kredieten. Zij 
geven die lening renteloos. Wel houden ze 
toezicht op het verloop van de activiteiten 
en zorgen er voor dat maandelijks een bedrag 
wordt terugbetaald. Bijzonder fijn dat mensen 
zo in hun eigen onderhoud kunnen gaan 

voorzien. 

Een bekende uitspraak is : “Je kan 
iemand wel een vis geven, maar 
beter is een hengel, dan kan hij 
zelf vissen vangen”. Dit geldt 
ook hiervoor.  Heel fijn dat we 

dit samen met het AGAPÈ team 
kunnen doen en we hopen dat goed 

voorbeeld goed doet volgen.    

Tja, zo werkt dat. Regeren is vooruitzien en dus moeten we ons 
al gaan beraden op het al of niet geven van kerstpakketten in 

december 2020.

 Al vele jaren konden we gelukkig voorzien in de vraag 
die elk jaar weer tot ons komt en daar zijn we dankbaar 
voor. Altijd , maar zeker in de bizarre tijd waarin we 
ons nu bevinden en die ook de bevolking van Sri Lanka 
enorm treft (zij hebben geen sociaal vangnet zoals wij),  

is een kerstpakket een groot geschenk.

Daarom nu  deze speciale oproep  om het dit jaar mogelijk 
te maken dat wij extra veel kerstpakketten kunnen uitdelen 
onder de  allerarmsten in Sri Lanka.

Wij willen minstens hetzelfde niveau halen als voorgaande 
jaren en daarvoor ons uiterste best doen. Wij hopen en 

bidden dat u daaraan mee wilt werken.  Maak dan een 
extra gift over onder vermelding: “KERSTGIFT 2020”.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht besteed 
aan ons 30 jarig jubileum. Op ons verzoek om een 
bijdrage voor het daarbij gekozen project  is door u 
prachtig gereageerd. Onze dank daarvoor. 

Het project is nu in uitvoering en samen met pastor 
Saravanan van de Four Square Church in Vavuniya gaan 

wij aan de slag. Fietsen voor weduwen met kinderen en 
geiten en/of kippen voor weduwen om hun schamele 
inkomen wat te verruimen.  En wat zijn ze daar blij 
mee. Voor ons is het zo langzamerhand normaal dat 
zelfs middelbare scholieren op een E-bike rijden. In 
Sri Lanka zijn ze zielsgelukkig met een eenvoudige 

fiets van € 100. Een bezit dat ze nooit zelf bijeen 
kunnen sparen.  Een kostbaar geschenk waarmee hun 

leefwereld verruimd wordt en hun mogelijkheden om ook 
wat geld te verdienen worden vergroot. 

Dat is waar Sharety voor gaat: 
1. kleinschalige hulpverlening aan de 
allerarmsten. 
2. korte lijnen via lokale kerken zonder dure 
tussenpersonen en/of organisaties.
3. de liefde van de Here Jezus delen.

Wat een geweldig hulpmiddel, zo`n 
eenvoudige fiets!  >>

Met ingang van 1 januari 2019 zijn we een Montessori schooltje 
gestart in Maha Oya. In dit streng boeddhistische gebied 

zijn wij in aanraking gekomen met een zeer gemotiveerde 
christelijke onderwijzeres die zo graag zelf een schooltje 

wilde beginnen. 

We hebben geholpen met het oprichten van een tijdelijk 
schooltje bestaande uit houten palen en klei. Sober maar 
doelmatig. Maar door de geweldige passie en creativiteit 

van deze onderwijzeres kreeg het schooltje een super 
uitstraling. Aanvankelijk was er veel weerstand bij de 

omgeving maar toen men zag hoe grandioos de kinderen 
werden onderwezen, was die weerstand snel verdwenen. En na 
een jaar wilde iedereen zijn kind op dit schooltje brengen. 

Voor ons dus reden om een permanent gebouw  te plaatsen. 
Dit is in 4 weken tijd gerealiseerd. En nu – na de verplichte 

corona sluiting – heeft  men op 10 augustus 2020 een 
herstart gemaakt  in een nieuw, stenen gebouw met een 
goed dak. 

Iedereen is blij en dankbaar. Pastor Dilip Mendis kan 
met de onderwijzeres trots zijn op deze prestatie. En het 

preschool onderwijs met een christelijke identiteit heeft nu 
ook in deze omgeving vaste voet aan de grond gekregen. 

Als st. Sharety zijn we blij met dit resultaat. We gaan voort 
op de weg die we volgen: gratis onderwijs verstrekken aan 

zoveel mogelijk arme kinderen in Sri Lanka. 

En weer een schoolgebouw erbij! 

Kerst 2020

Meer vraag naar Micro Kredieten

Joshua Paul,
onze contactpersoon in Sri Lanka.

Mijn naam is Joshua Paul en ik ben pastor van een 
dorpskerk die onderdeel is van de “Assembly of God”. Ook 

werk ik als docent en gastspreker aan het  Lanka Bible 
College in Kandy (een stad in centraal Sri Lanka). Ik woon 

in een dorpje, genaamd Rideegama, in de noord westelijke 
provincie van Sri Lanka. Mijn vrouw heet Ann en samen 

hebben we vijf kinderen. Vier jongens en één dochter. Vier 
van hen zijn getrouwd en alleen de jongste zoon, Yohan, 

woont nog bij ons. Mijn vrouw Ann werkt volledig mee in 
de activiteiten van de kerk.

Tijdens mijn werk bij het Lanka  Bible  College kwam ik 
in 2000 in contact met st. Sharety. Deze stichting  hielp 
onze kinderen met hun studies en daardoor ben ik met 

st. Sharety 2 projecten begonnen: Een Montessorischool, 
genaamd Darshana, waar gratis onderwijs wordt gegeven 

aan kinderen van 2,5 tot 5 jaar. Mijn vrouw Ann is het 
hoofd van deze school. Een bibliotheek / educatie centrum, 

waar o.a. gratis computerlessen kunnen worden gevolgd.
Beide projecten functioneren 
bijzonder goed en zijn een 

zegen voor heel veel arme  
kinderen uit de regio. 

Hun ouders kunnen geen 
computerlessen betalen. 

Momenteel ben ik het wat 
rustiger aan gaan doen met 
het geven van  onderwijs en 

gastlessen aan het Lanka  Bible 
College.  Maar ik doe nog steeds 

mijn uiterste best  om mensen te 
onderwijzen en ook om het Woord van God te verkondigen 
en te verspreiden. Tegelijkertijd ben ik vertegenwoordiger 

en contactpersoon voor st. Sharety in Sri Lanka. 

Mijn hobby’s zijn : spelen met de kleinkinderen en 
sportprogramma’s volgen op TV. Dit laatste komt ook 

omdat ik vroeger, voordat ik tot geloof kwam, op zeer hoog 
niveau cricket, voetbal en hockey heb gespeeld. Ook ga ik 
vaak naar plaatsen om Bijbelstudies en Bijbelonderwijs te 

geven.

Ik doe al het werk met veel plezier en beschouw het als een 
voorrecht dit alles  te mogen doen.

Even voorstellen...

Ons Jubileumproject 


