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Ja, wat er ook gebeurt, het kerstfeest zal altijd gevierd 
worden. Onze jaartelling begint niet voor niets met de 
geboorte van Christus. En zo zal het ook 2021 na Chr. 

worden. Heel bijzonder toch ? Zoals elk jaar willen 
we zeker ook dit jaar de allerarmsten van Sri 

Lanka een kerstpakket geven.  Er wordt door 
onze contactpersonen al gevraagd wat we 

kunnen en willen doen. Zeker in 
deze tijd van het coronavirus 

(ook in Sri Lanka is er sprake 
van een 2e golf en een 
daarmee gepaard gaande 

nieuwe lockdown)  willen 
we nog meer gaan doen. 
We willen de kerstactie 
en noodhulp aan elkaar 
koppelen. Gelukkig 
konden we tijdens 
de eerste lockdown 

al veel doen. En 

daar hebben we mooie reacties en foto’s van gekregen. 
Voor onze contacten in Sri Lanka is het altijd een hele klus 
om die duizenden pakketten te regelen, maar ze doen het 
met liefde voor de mensen die het echt  nodig hebben. 
Juist in de kersttijd een beetje verlichting geven. Dat is 
toch geweldig. Dus in het pakket naast voedsel toch ook 
wat lekkers en wat leuks. Maar uiteraard ook een boekje 
over kerst en wat kerst betekent. Heel bijzonder dat we dit 
kunnen en mogen doen. 

Dankzij u is dit allemaal mogelijk. Laten we ze een 
onvergetelijke kerst geven dit jaar. Want SAMEN zijn we 
één, en heeft Jezus niet gezegd dat we moeten omzien naar 
de weduwen, wezen en de mensen in armoede. Voor ons 
geen vraag om hier gehoor aan te geven. Maar we willen 
niemand teleurstellen en dus is er veel extra geld nodig dit 
jaar.

Helpt u nog een keer mee? Maak dan een extra  gift over 
onder vermelding “KERST 2020”. Wij wensen u een 
gezegend kerstfeest en in en door u ook voor uw naasten, 
dichtbij en ver weg.

Kerstfeest gaat door!

>> Lees o.a. verder in deze nieuwsbrief over : Het Baby- en 
voedselprogramma in Dehiwela >> Een prachtige nieuwe badkamer>>  

En onze contactpersonen Devrapriya en Beena stellen zich voor.

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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Een prachtige 
badkamer

Van een buitendouche naar een prachtige 
badkamer! Al jaren ondersteunen we pastor 

Dilan Fernando en zijn vrouw met hun 2 
kindertehuizen in Chilaw. Een boys home en 

een girls home.

Voor het boys home hebben wij een aantal 
maandelijkse sponsors en van hun bijdragen 
worden allerlei verbeteringen gerealiseerd. 
Nu is de renovatie van de “open air douche” 

afgerond en is er een prachtige, nieuwe 
badkamer gerealiseerd waar de ruim 20 

jongens geweldig van genieten.

Met uw maandelijkse bijdragen konden 
wij dus weer een prachtige voorziening 

realiseren.  >>

Vorig jaar schreef ik “Eind goed, maar nog 
niet alles goed !”. Wow, wat is dat duidelijk 

geworden dit afgelopen jaar. “Nog niet alles 
goed”, lijkt nu wel “Alles helemaal niet goed”.

ALLES ? Nee, niet alles. Want ondanks de 
Covid 19 crisis is er ook veel WEL goed 

gegaan. Ook al staat de wereld nu op haar 
kop. Eens te meer beseffen we hoe belangrijk 

het is om SAMEN te zijn en het SAMEN te 
doen. En daarin heeft u als sponsor bijzonder 
bijgedragen. Wat een zegeningen hebben we 

als bestuur van st. Sharety ervaren door de 
steeds weer ontvangen bijdragen. Zeker ook 
om de noodhulp te kunnen geven waarvoor 

vele aanvragen bij ons binnenkwamen. 
Daarnaast konden we de lopende projecten 

ook “gewoon” blijven uitvoeren. Hoe super is 
dat! En dat hebt u allemaal mogelijk gemaakt. 

Namens de mensen die we konden helpen 
willen we u dan ook bijzonder hartelijk 

bedanken. 

Uiteraard wisten wij aan het begin van 2020 
niet wat ons te wachten stond. Het is een 

bijzonder, bijna surrealistisch jaar geworden. 
Voor de hele wereld. Maar toch zijn wij ervan 

overtuigd dat God in dit alles “in control” 
is. De Bijbel voorzegt deze dingen immers. 

Wij wensen u Gods zegen toe voor 2021 en 
uiteraard ook een goede gezondheid. Met 

elkaar mogen we uitzien naar het Kerstfeest, 
waarbij wij de geboorte van de Here Jezus 

gedenken. Wij mogen dit blijmoedig vieren en 
met vertrouwen uitkijken naar wat er in 2021 
allemaal weer staat te gebeuren. Zijn liefde is 
er voor de hele wereld en wij mogen die liefde 

concreet zichtbaar maken en (uit-)delen 
onder de allerarmsten in Sri Lanka.

Dankbaarheid

Van dit.. 
Naar dit! 



Een extra lokaal in Norwood. 

Babykliniek en voedselprogramma!

Medische Kliniek Rathugalle

Beena & Devapriya 

Devrapriya en Beena wonen in Moratuwa, een plaats 
net ten zuiden van de hoofdstad Colombo. Daar zijn zij  

verantwoordelijk voor de Jeevana Diya Church (Levend 
Water kerk) waarvan zij het voorgangers echtpaar vormen. 

Beena is verantwoordelijk voor de Jeevana Diya Montessori 
school, gelegen aan de rand van een sloppenwijk  in 

Koralawalla. Dagelijks komen daar in de morgen  80 tot 100 
kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar voor gratis christelijk 
onderwijs. Ook krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd. 

In de middag is er voor 35 kinderen dagopvang. De moeders 
kunnen daardoor werken. 

Devapriya is ook nog eens decaan op het Lanka Bible College, 
een 2 tot 4 jarige bijbelschool voor een opleiding tot pastor. 

Ze hebben 3 zonen, waarvan de  jongste en de oudste zijn 
getrouwd. Ook hebben ze één kleinkind. De jongste zoon, 
die ook fulltime in dienst is van de Heer, woont bij hen in 

huis. Ze wonen in een huurhuis omdat zij het pand, dat zij in 
eigendom hebben en voorheen als huis bewoonden, helemaal 

beschikbaar hebben gesteld aan de Montessori school. 

Beena vertelt:  “Mijn vader, Basil Fernando, maakte kennis 
met Jan en Cora van den Ende toen zij in de jaren 90 in 

Sri Lanka  woonden. (Cora is bestuurslid van st. Sharety). Mijn 
vader vroeg hen om hulp voor de school die hij had opgestart. 

Het bestuur van st. Sharety stemde daarmee in en door 
middel van kind sponsoring werd er maandelijks een bijdrage 

overgemaakt voor de schoolkosten. Nadat mijn vader was 
overleden hebben mijn man Deva en ik het contact met 

st. Sharety overgenomen en in stand gehouden. Nu realiseren 
we samen met hen al 25 jaar vele projecten. Ik heb een druk 

bestaan en moet veel coördineren, maar in mijn vrije tijd 
speel ik graag met mijn kleinkind, luister ik naar hymns en kijk 

ik af en toe een comedyfilm.  Ook winkelen vind ik leuk. 

Ik hoop dat onze samenwerking nog vele jaren mag 
voortduren. Er zijn in de loop der jaren heel veel kinderen 

aangespoord  om het onderwijs van de regering (de 
governmentschool van 6 tot 18 jaar) te gaan volgen en velen 

zijn door het Montessori schooltje en de andere projecten 
bereikt met het evangelie”. 

Deva en Beena doen hun werk met passie en overtuiging en 
bereiken heel veel arme mensen in heel Sri Lanka. 

Wat een zegen is het voor ons als bestuur van st. Sharety om 
met deze mensen al zo lang te mogen samenwerken. 

Even voorstellen...

Afgelopen jaar hebben wij in onze nieuwsbrieven steeds uw aandacht gevraagd voor ons 
jubileumproject. Er is door velen van u hulp gegeven voor dit project en wij ronden het nu af.  
Het jubileumjaar is bijna voorbij, maar wij gaan door. Ook in 2021. 

Want hoewel wij in het kader van dit jubileumproject inmiddels 60 fietsen, 13 paar geiten en 
18 koppels kippen met haan hebben verstrekt (voor zo’n € 9.000 totaal)  is er door onze pastors 
voor veel meer mensen hulp gevraagd. Dus eigenlijk is onze actie toch nog niet afgelopen.  
Daarom vragen wij u om toch nog een gift te geven voor meer fietsen, geiten en/of kippen. 
Als u dit doet, vermeldt dan daarbij: “fietsen”, “geiten” of “kippen”.  Namens alle weduwen en 
schoolkinderen vast bedankt!!

Afsluiting van ons jubileumproject

Het is al weer lang geleden dat wij over deze 2 projecten iets in onze nieuwsbrief hebben geschreven. Logisch eigenlijk want deze 
2 projecten, die worden georganiseerd en uitgevoerd door onze partnerorganisatie Community Concern (CC)  aan de rand van de 
sloppenwijk in Dehiwela, lopen probleemloos. 

De 100 moeders in de babyclinic krijgen wekelijks ondersteuning bij het groot brengen en opvoeden van hun - in eerste 
instantie - ondervoede babies. Daar zijn ze op geselecteerd om vervolgens 3 jaar in het programma 
mee te doen. Het geeft deze babies een goede basis voor een start in een moeilijke omgeving. In 
de afgelopen jaren heeft dit project zijn nut meer dan bewezen en daarom gaan we door. 

Ook het voedselprogramma  (waarvan de naam in 2019 is veranderd in Cafetaria) is feitelijk 
een onmisbaar onderdeel in het arme bestaan van de bewoners van de sloppenwijk. De 

ouders hebben – en nu zeker in deze coronatijd met zijn lockdowns – meestal geen geld 
genoeg voor één of meer goede maaltijden per dag. Daarom krijgen de schoolgaande 

kinderen dagelijks gedurende 5 dagen per week een voedingsrijke maaltijd 
van CC. St. Sharety betaalt de volledige babyclinic en participeert in het 
Cafetaria. Maar daar is altijd geld te weinig en daarom:  Wilt u helpen, geef 

dan uw gift onder vermelding van “Cafetaria”. 

Al vele jaren draait er eens in de week een medische kliniek in Rathugalle. Wekelijks komt de dokter uit Ampara met een 
assistent om de patiënten van Rathugalle en omgeving te kunnen behandelen. 

Deze mensen moeten anders, als ze ziek zijn, uren lang reizen naar een dokter.  Achter op de brommer of met de bus, die 
maar een paar keer per dag langskomt.  Want nog steeds is er anno 2020 buiten deze dokter geen arts aanwezig in dit gebied.  
Dus zijn de mensen blij dat “onze” arts iedere week komt.  Op een rustige dag komen er toch wel 50 patiënten langs, met 
grote en kleine problemen.  Maar het gebeurt ook gerust dat er wel meer dan 100 op zo’n dag in de rij staan om de dokter te 

zien. 

De medicijnen moeten door onze contactpersoon Milton (die we al bijna 30 jaar kennen) aangekocht 
worden. Als hij geen geld heeft om de medicijnen te kopen, dan komt de dokter gewoon niet. Reden 
voor ons om deze kliniek te blijven sponsoren met zo’n € 160 per maand. Het is niet voldoende  om er 
de dokter, zijn assistent en de medicijnen van te betalen, maar Milton en zijn zoon Jan werken hard 
in hun bedrijf met varkens, kippen en andere zaken, om de rest te kunnen bekostigen. Zo houden we 
samen dit project in stand.  Maar ons potje voor dit project is weer  bijna leeg. Een  goede reden dus 
om u weer op de hoogte te brengen van dit werk en te vragen of er mensen zijn, die dit project willen 
omarmen en het – voor de komende jaren – weer willen sponsoren.

Bij zo’n project besef je weer hoe goed wij het hier in Nederland hebben.  Bent u bereid hieraan bij te 
dragen? Vermeldt dan bij uw gift “dokterspost Rathugalle”. 


