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Al enkele jaren geven wij aan echt arme mensen 
(waaronder veel weduwen) een stel geiten. We geven altijd 
een mannetje en een vrouwtje, zodat er “vermenigvuldigd” 
kan worden. 

En dit begint steeds meer resultaat op te leveren. 
Regelmatig horen wij dat de geiten jongen hebben 
gekregen.

Deze kunnen weer worden verkocht en leveren dan wat 
extra inkomsten op. De geiten kunnen vaak makkelijk 
rondom de schamele woning worden gehouden en vragen 
niet veel verzorging. 

De mensen zijn er erg blij mee en de vraag neemt dan ook 
toe.  Wij willen hier graag aan voldoen.

Ons geiten project ... 

Verder in deze nieuwsbrief
Maak verder  kennis met  Pastor Sivananthan en zijn vrouw Kavitha  en lees 

over de verschillende projecten die we hopen te ondersteunnen, waaronder 
noodhulp  en de bouw van toiletten.

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 toilet...
Ja dat kunnen we ons niet meer voorstellen in Nederland. 
Maar in Sri Lanka, en zeker in de binnenlanden en op de 
theeplantages, is dit nog de gewoonste zaak van de wereld. 
Geen toilet en je behoefte gewoon doen in de struiken 
rondom je huis of het  dorpje waar je woont. Niet erg 
hygiënisch en erg ongezond en onfris. 

Daarom vragen diverse pastors ons regelmatig om hulp bij 
het maken van een toilet. Zo ook pastor Soyza, die 

werkt onder de Vedhha’s, de oorspronkelijke 
bewoners van Sri Lanka.

Hij vraagt  hulp voor 2 families. In één van deze gezinnen 
is een gehandicapt meisje en die kan eigenlijk niet in de 

struiken haar behoefte doen. Wij gaan dit toilet voor haar 
realiseren en dat is - als je naar de foto’s kijkt – niet 

overbodig. Hun huidig toilet mag die naam niet 
hebben. De andere familie waarvoor hij hulp 
vraagt heeft helemaal geen toilet.

<<  situatie van de familie met 
een gehandicapte dochter

Ook pastor Manoharan laat toiletten maken. Hij 
doet dat in de theeplantage bij Maskeliya. Ook daar 
zijn geen of slechte voorzieningen. De mensen zijn 
zo blij met deze eenvoudige voorziening en er is veel 
vraag naar. Dus doen wij ook opnieuw een beroep 
op u.  Geef alstublieft een bijdrage voor een toilet. 
We willen er nog heel veel bouwen. Vermeld bij uw 
gift  “TOILET” en wij gaan aan de slag.

Diefstal in schooltje Kirulapona

Wij hebben nu een mooi 
geitje waardoor we elke 

dag melk hebben

... begint vrucht te dragen 

...veel mensen in Sri Lanka zitten
 nog steeds zonder

In juli, tijdens de lockdown, is er ingebroken in het schooltje van Mala Mendis in 
Kirulapona. Dit schooltje staat midden in een sloppenwijk in de hoofdstad Colombo 
waar veel drugs- en drankproblemen zijn. Alhoewel het gebouw op slot was heeft 
een drugsgebruiker toch kans gezien om binnen te komen. Hij heeft veel spullen 
meegenomen en het meubilair verwoest.              

Gelukkig heeft de politie de dader  kunnen 
pakken. Er is wel iets teruggevonden, maar 
veel ook niet. En op hem is niets te verhalen. 
De schade is niet te herstellen en er zal  
veel nieuw moeten worden aangeschaft. 
Verzekeringen zijn er hiervoor niet in 
Sri Lanka.

Heel vervelend,  maar Mala Mendis 
en haar zoon Ashean blijven vol 
goede moed en hopen dat door deze 
vervelende ervaring ook de dader tot 
inkeer komt. Dan werkt dit voorval mee 
ten goede. 



Pastor Sivananthan en zijn vrouw Kavitha, 
onze partners in Kalawanchikudi 

Ik ben pastor Sivanathan, geboren in Kaluthavalai, in het 
oosten van Sri Lanka. Dat was in 1975 en ik ben nu 45 jaar.

Ik woonde in het Tamil gebied en mijn familie was Hindu. Het 
gezin waarin ik opgroeide is vaak getroffen door de gevolgen 
van de burgeroorlog van 1983 tot 2009  die tussen Tamils en 
Singalezen woedde. We moesten vaak verhuizen en leefden 

mede daardoor in armoede. Als schooljongen ben ik door het 
leger van Tamils gegrepen en opgesloten in een kamp. 

In dat kamp hoorde ik het evangelie en heb ik Jezus 
geaccepteerd als mijn Verlosser en Redder. Na mijn vrijlating 

in 1989 ben ik bij een lokale kerk gaan helpen. Deze bood 
mij de mogelijkheid om de Lanka bijbelschool in Kandy te 

gaan volgen. Na deze studie ben ik mijn eigen kerk gestart in 
Batticaloa.  Deze kerk is langzaam maar zeker gegroeid en wij 

hebben nu een eigen gebouw. 

Door de Tsunami in 2004 kwam ik in contact met st. Sharety 
en die hebben mij niet alleen  persoonlijk geholpen,  maar ook 
in staat gesteld om projecten te realiseren voor de getroffen 

mensen.  St. Sharety hielp ons  om in 2012 een dagopvang 
voor gehandicapten te starten.  Een lang gekoesterde wens  

ging in vervulling. Er zijn nu 10 gehandicapten die elke 
dag thuis worden opgehaald en bij ons gedurende de dag 

activiteiten doen. Ook verzorgen we een maaltijd voor hen.

De omgeving van onze opvang was eerst vijandig maar nu 
ze zien hoe wij met deze gehandicapte mensen om gaan is 
er één en al lof.  Alle weerstand is gebroken en men is zeer 

enthousiast. De opvang staat in een arm gebied en de ouders 
van de gehandicapten kunnen amper geld vrijmaken voor de 
opvoeding van hun kinderen. Iedere (financiële) hulp is dan 

ook welkom. Wilt u helpen? Via de st. Sharety komt het zeker 
voor 100% bij ons terecht en wij zullen het goed besteden. 

Even voorstellen...

Nu al actie voor kerst 2021?

Noodhulp

In de vorige nieuwsbrief deden we op het laatste moment een klein briefje 
om een nood onder uw aandacht te brengen. Terwijl de nieuwsbrief werd 
gedrukt, werd bekend dat Sri Lanka weer in een lockdown ging. Veel 
rigoureuzer dan hier en aangezien veel mensen in Sri Lanka als dagloners 
werken, betekende dit voor veel families dat ze direct zonder eten zaten,  
niet naar de dokter konden, dat de kinderen niet naar de scholen mochten en 
natuurlijk waren er ook geen kerkdiensten meer. 

Wat is er door onze geweldige achterban (u dus) weer fantastisch 
gereageerd. We konden al heel snel weer veel geld voor voedselpakketten 
naar onze contactpersonen sturen. Zij vroegen vrijstelling bij de 
regering aan en mochten op bepaalde tijden boodschappen inslaan, met 
medewerkers de pakketten samenstellen (een hele klus!) en vervolgens de 
pakketten rondbrengen en uitdelen.

Nu bij het schrijven van dit stukje, hebben we het geld voor een derde 
ronde noodhulp kunnen overmaken. Ook de pastors kwamen in de 
problemen, want geen kerkdiensten en veel gemeenteleden zonder 
inkomen, betekende dat zij nu al  maanden haast geen inkomen hebben. 
Hen konden we één keer blij maken met een bijdrage (maar dat is eigenlijk 
niet genoeg).  De mensen zijn ontzettend blij met de hulp die wij geven! En 
wij zijn dankbaar voor uw giften.

Voor deze laatste ronde hulp hebben we wel onze algemene middelen  
moeten gebruiken, dus mocht u nog een bijdrage willen geven voor deze 
nood,  GRAAG! Vermeld bij uw gift: “NOODHULP”.

Ja, inderdaad, nu al actie voeren voor kerst 2021. Regeren is vooruit 
zien, zeggen we altijd en dat geldt zeker voor de activiteiten voor de 
kerstpakketten. Er moet namelijk ontzettend veel werk vooraf gedaan 
worden om dit te realiseren. Elke keer staan we weer versteld van wat 
“onze” mensen in Sri Lanka allemaal doen om tot een goed pakket te 
komen.  Maar ook het opstellen van een verantwoord traktaat of boekje 
vraagt veel overleg. Om het in goed Sri Lankaans en Tamil te vertalen. 
Daarnaast is het ook veel werk om een goede verdeling te maken. Want 
het gaat om honderden mensen die we graag met kerst iets extra’s 
willen geven. Gelukkig kan het en lukt het elk jaar weer.

En dat maakt u, als trouwe gever, elke keer weer mogelijk. En daar zijn 
zij, in Sri Lanka, en wij hier, ontzettend dankbaar voor. Wilt u het project 
ook dit jaar  weer ondersteunen? Dan kunt u dat doen onder vermelding 
“KERST 2021”.


