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Ook in Sri Lanka was er 2 keer sprake van een lockdown als gevolg van de coronacrisis. 
Maar gelukkig, ook daar zijn de meeste schooltjes weer begonnen. Dus ook de 12 
door ons gesteunde Montessorischooltjes. En hoe? Met nieuwe uniformen, met 
nieuwe schoenen en sokken en soms ook met een nieuwe schooltas. Allemaal 
gesponsord door st. Sharety. 

Het is werkelijk een zegen voor de kinderen, ouders en pastors dat wij dit al 
zo lang mogen en kunnen doen.  En wat een prachtige getuigenissen horen we 
hiervan. Kinderen die met en door deze start hun O-level(Mavo) en A-level 
(Havo/VWO) examens halen en zelfs een enkeling die de universiteit volgt. 

Daarom gaan we door, mede dankzij uw steun.  Blijf ons, zoals wij dit noemen, 
educatief project steunen. Uw bijdrage wordt altijd voor 100% en goed besteed. 

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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Giften zijn fiscaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status

                       Volg ons ook 
op Facebook

Onze schooltjes zijn ook weer begonnen!

Van de Kidznet organisatie (waarmee wij 
al vele jaren samenwerken) in Sri Lanka 
kwam in oktober 2020 het dringende verzoek  om te 
helpen bij de wederopbouw van een kindertehuis met 15 
jongens  in Nuwara Eliya.
 
Door een cycloon en de daarmee gepaard gaande regen was het 
dak eraf gewaaid en was er daarna binnen veel schade ontstaan 
door het regenwater. Het was een onleefbaar tehuis geworden. 

St. Sharety heeft voor meer dan 50% bijgedragen in de kosten van 
herstel.  Nu is het weer een prachtig tehuis waar 15 jonge jongens 
een veilige plek vinden om te wonen.  Wij zijn zo dankbaar dat 
wij dit werk kunnen doen vanuit de middelen die u beschikbaar 

stelt. 
De verwoestende impact van de cycloon >>

>> Verder in deze 
nieuwsbrief:  Bijbels en 
kinderbijbels voor kerken en 
scholen>> Beter zicht >> 
Ons sponsor programma 
>>  Even voorstellen..

Wij hebben al vaak deze leuke kinderbijbel in Sri Lanka mogen uitdelen. Maar de 
vraag blijft ongekend groot. 

Logisch want deze bijbel, met leuke tekeningen en korte verhaaltjes, is een 
prachtig instrument om kinderen en gezinnen voor het eerst kennis te laten 
maken met het evangelie. Bovendien is de bijbel 2-talig (Singalees/Engels en 
Tamil/Engels) en daarom niet alleen bruikbaar bij de zondagsschool lessen, maar 
ook op de schooltjes. De kinderen leren dan tegelijk voor het eerst ook wat 
Engelse woordjes.

Wij willen weer graag deze My First Bibles laten drukken. De prijs is ongeveer 
€1,25 bij 15.000 stuks. Bij elkaar is dat een heel bedrag, namelijk € 18.750.  Maar 
de eerste € 5.000 is al binnen en wij gaan voor de rest.  Doet u mee en helpt 
u ons dit aantal te kunnen laten drukken? Maak dan een bijdrage  over onder 
vermelding “MFB”. Halen we het beoogde bedrag niet volledig dan drukken we 
wat minder My First Bibles.

Naast veel materiële hulpverlening is ook 
verspreiding van het evangelie een doel van onze 
stichting. Meestal gaat dit hand in hand, maar 
soms is er specifiek vraag naar bijbels.  Zo kwam 
er een  verzoek van pastor Devapriya en zijn 
vrouw Beena (met hen werken wij al ruim 25 jaar 
samen, zie onze vorige nieuwsbrief onder “even 
voorstellen”) van de Jeevana Diya church.

Zij hebben veel kleine kerkjes en branches 
onder hun hoede en kunnen daarvoor veel 
bijbels gebruiken. Dus kochten wij er bij 
Pragnabookshop  500 in Singalees en 500 in 
Tamil en hebben die voor het grootste deel via 
hen verspreid. Wat een zegen om zo ook kerken 
te kunnen helpen bij hun activiteiten en jong 
gelovigen te kunnen helpen aan Gods woord. 
Voor dit werk kunnen wij altijd uw ondersteuning 
gebruiken. 

“Sharety neemt de Bijbel als grondslag en 
ziet de verspreiding van het evangelie als 

onderdeel van haar hulpverlening”

Bijbels voor Beena

My First Bible

Afgewaaid dak kindertehuis hersteld



Een extra lokaal in Norwood. 

Dat is de grote wens van pastor 
Patrick. Hij werkt vanuit Jaffna al vele 
jaren vanuit zijn counselingscentrum 
onder de allerarmsten in die regio.
Met name voor schoolkinderen 
en jongeren zijn er weinig kansen 
om zich buiten de school om 
verder te ontwikkelen en daar 
wil hij verandering in brengen. 

Hij wil een uitgebreide bibliotheek 
starten in het bestaande gebouw. Met 
veel studieboeken die de kinderen 
extra informatie geven. Maar ook met 
christelijke leesboeken zodat zij ook het 
evangelie horen. Hij overweegt om gratis 
lessen (bijv. computer of Engels) te gaan 
aanbieden. 

Daarom heeft hij onze medewerking 
hiervoor gevraagd. Wij hebben al vele jaren 
een ontzettend positieve ervaring met een 
dergelijk centrum bij pastor Joshua Paul, 

een goede vriend van Patrick. Hij kan dan ook adviseren 
bij de opzet. 

Maar alles valt of staat natuurlijk met een startkapitaal 
(voor de aanschaf van boeken en materialen) 
en een maandelijkse ondersteuning voor extra 
onderwijsmogelijkheden (bijv. voor salarissen 
leerkrachten t.b.v. Engels, Singala of computerles).

Wij zijn enthousiast, u ook?  Wij starten hiermee de 
fondswerving voor dit project. Doet u mee?  Éenmalig 
of structureel?  Maak uw bijdrage/gift over onder 
vermelding van “LIBRARY”

Het is al weer ruim 4  jaar geleden dat wij met 
deze actie zijn gestart. Jonge kinderen een goede 
passende bril geven was de insteek van dit project. 

Inmiddels hebben we al 45 kinderen kunnen helpen. 
En de 4e fase van dit project gaat binnenkort van 
start. De kinderen en hun ouders zijn ontzettend 

dankbaar. De kinderen kunnen weer goed zien, hebben 
geen hoofdpijn of andere klachten meer en kunnen ook 
op school weer goed mee  komen.  Hoewel voor ons 
de kosten per kind gering zijn (€ 75 voor een 
bril inclusief onderzoek door oogarts in het 
ziekenhuis en medicijnen) kunnen de ouders 
het gewoon niet betalen. 

DAAROM HELPEN WIJ!
Maar nu is ons fonds hiervoor leeg. Dus 
willen we dit weer graag aanvullen.  DOET U 
MEE?    GEEF EEN BRIL!!!.   

Vermeld bij 
uw gift svp 
“BRILLEN”. 

Ons Sponsor programma

Alweer een paar maanden geleden, maar 
toch willen we u het prachtige resultaat niet 
onthouden. En ook, ere die ere toekomt, want 
mede door uw geweldige giften konden we ook in 
2020 weer aan heel veel ouderen en kinderen een 
mooi geschenk geven met kerst. En wat wordt dit 
altijd met veel enthousiasme en dankbaarheid 

ontvangen. Zo bijzonder. U zou er een keer bij moeten 
zijn om dit mee te maken. Eén groot feest is het als onze 
bemiddelaars de pakketten weer kunnen uitdelen. Alleen 
maar blijde gezichten en zeker in deze corona – tijd een 
welkome afwisseling maar zeker ook omdat er door zo’n 
prachtige gift perspectief wordt geboden. Dat er aandacht 
aan hen wordt gegeven. Hun dankbaarheid is zo groot. En 
dat laten we graag merken.  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, 
doet st. Sharety ook aan sponsoring. 
Zo willen we helpen om in de nood 
te voorzien van kinderen, gezinnen, 
bejaarden en gehandicapten. Niet 
altijd gemakkelijk, maar wel helaas 
nog zeer nodig. Nog steeds krijgen we 
vragen of er in Nederland sponsors 
gevonden kunnen worden die 
maandelijks een bedrag (€ 25 Euro) 
willen betalen en daarmee een beter leven 
te geven aan deze minder bedeelden. Wilt 
u overwegen of u dit kunt of wilt doen. Met 
name voor de bejaarden en gezinnen in 
Sri Lanka zoeken we sponsors. Neem dan 
contact op met Yte en Anja Oosterhoff 
(tel. 06 20396586 of mail 
y.oosterhoff@kpnmail.nl).  Van 
harte aanbevolen.

een van de gezinnen 
in afwachting van 

sponsoring

Een bibliotheek in .. 
achtergebleven gebied

Kerstpakketten - Actie

De locatie voor 

de bibliotheek

Pastor Patrick

Heerlijk aan het lezen!

Beter zicht 

Pastor Yogarajah, 
onze partner in Norwood, Sri Lanka

Ik ben pastor Yogarajah en geboren in Maskeliya, midden 
in de theeplantages van Sri Lanka. Het gezin, waarin ik 

ben opgegroeid, was Hindu, zoals vrijwel alle Tamils in de 
theeplantages. Omdat mijn vader als kleermaker weinig 

verdiende, was er geen geld voor goed onderwijs. Op mijn 
13e ben ik gaan werken.

Op mijn 21e heb ik Jezus Christus aangenomen als mijn 
Verlosser. Ik kreeg  daarna een enorm verlangen om Hem 
fulltime te dienen en kwam terecht bij de Smyrna church 
in Bogawanthalawa. Ook volgde ik de Lanka bijbelschool 
in Kandy. Na mijn studie in 1995 werd mij gevraagd om 

een kerk te stichten in Norwood, een plaatsje midden in de 
theeplantages. Ik startte daar de kerk met 4 mensen.

In 1996 trouwde ik met Grace en wij kregen 2 kinderen. 
Onze oudste zoon, Mishel Moris, is zwaar gehandicapt en 
wordt door ons beiden al 23 jaar thuis verzorgd. Hulp en 

opvang voor gehandicapte kinderen is er in Sri Lanka niet.  
Onze 2e zoon,Nathaniël, heeft zojuist zijn HBO examen 

gedaan. 

Ik heb  sinds 1999 contact met st. Sharety. Wij  begonnen 
met de aanschaf van enkele speeltoestellen voor een 

crèche in de theeplantage bij Mahinalu en hebben daarna 
heel veel hulp verleend aan de arme theeplukkers in dit 

gebied. Vanwege mijn eigen achtergrond ben ik zeer 
bewogen met de arme gezinnen in de wijde omgeving van 

mijn kerk.

Samen met st. Sharety zet ik mij in voor verbetering 
van hun leefomstandigheden en het onderwijs van 
hun kinderen. Mijn vrouw is inmiddels universitair 

afgestudeerd docent en runt een Montessorischool bij 
mijn kerk. De 45 kinderen die hier komen, krijgen allemaal, 

mede dankzij ondersteuning van st. Sharety, gratis 
onderwijs.

De samenwerking met st. Sharety heeft een groot effect op 
de samenleving in en om Norwood. Samen focussen we ons 

op materiële hulp voor deze arme gezinnen en delen we 
het evangelie van Jezus Christus. Mede dankzij dit (sociale) 
werk is mijn kerk gegroeid en staan wij  positief bekend bij 

iedereen om ons heen. 

Even voorstellen...


