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Pastor Dilip Mendis en zijn vrouw Sanga stellen zich voor, en mooie berichten van een 
gerealiseerde medische kliniek, nieuw school dak  en Trainingscenter en bibliotheek. 

Ongetwijfeld heeft u er in de media iets van meegekregen: De onlusten 
in Sri Lanka als gevolg van de torenhoge prijsstijgingen. Voor dit land 
met gigantische buitenlandse leningen, die nauwelijks kunnen worden 
terugbetaald, is er na corona nu een enorme economische crisis ontstaan. 
Prijzen zijn bizar gestegen en stijgen nog dagelijks. De wisselkoers van de 
rupee is in 2 maanden tijd gestegen van 220 naar 370. Een gezin moet nu 
bijna 2 keer zoveel betalen voor de normale levensbehoeften. En de lonen 
stijgen niet mee.

Regelmatig, en steeds vaker, krijgen we onze contacten in Sri Lanka aan 
de lijn met verzoeken om hulp. De problemen (geen werk, geen inkomen 
en geen sociaal vangnet) van tijdens de corona zijn nog maar nauwelijks 
opgelost. Het toerisme is (nog) niet op gang gekomen en van de regering 
zijn op 2 na alle ministers opgestapt. Mensen staan uren in de rij om 
diesel of benzine te tanken en de onlusten nemen hand over hand toe. 
Demonstraties en geweld zijn nu aan de orde van de dag. Er wordt nu 
door de politie zelfs geschoten op mensen die niet meer 

weten waar ze het zoeken moeten. Triest en waar houdt dit op ?

Wij (als st. Sharety) doen wat we kunnen, maar na de noodhulp 
gedurende de corona periode zijn onze financiële middelen 
ook zeer beperkt geworden. Daarom doen wij opnieuw een 
beroep op u. Doneer alstublieft ook weer voor deze crisis 
o.v.v. CRISIS Uw hulp wordt niet alleen zeer gewaardeerd 
maar is eigenlijk onmisbaar.

Recent is het dak van ons Montessori 
schooltje in Rideegama vervangen. Na 15 
jaar was het dak van dit kleine schooltje, 
dat geleid wordt door pastor Joshua Paul 
en zijn vrouw Ann, aan vernieuwing toe. 
De metalen golfplaten waren verroest en 
begonnen steeds meer te lekken. Gelukkig 
konden we gelijk voor een nieuw dak zorgen 
waardoor deze problemen verholpen zijn. 
En door de vervanging heeft het geheel gelijk 
weer een mooi kleurtje, een stuk beter dan 
het roestige dak van daarvoor. 

De kinderen zitten weer droog, het hele lokaal 
kan weer zonder problemen gebruikt worden 
en het onderwijs gaat gewoon door. En zeg nou 
zelf, het is zo toch een feestje om naar school te 
gaan!

Wat een ellende

Dat verdient een 
nieuw dak

Bedankt
‘Wat een ellende’ schreven we op de voorkant. 

De situatie in Sri Lanka is uitdagend voor onze partners 
ter plaatse die zoveel acute hulpvragen op een goede manier 

moeten zien te beantwoorden, ook financieel, omdat de prijzen zo 
gigantisch gestegen zijn en er echt gekozen moet worden hoe en wie 
te helpen. Daarom willen we jullie speciaal in deze tijd ook bedanken, 
bedanken voor al jullie steun en gebed, die deze zo broodnodige hulp 

mogelijk maakt. We zijn dankbaar dat we ook in deze moeilijke tijd op jullie 
mogen en kunnen rekenen.  Ontzettend bedankt daarvoor!

En wat er ook allemaal gebeurt en wat er ook nog te gebeuren staat, welke 
stormen er ook woeden

De Heere in de hoogte is machtiger 
dan het bruisen van machtige wateren, 

de machtigste golven van de zee.

psalm 93:4
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doel het verminderen van de 
materiële en geestelijke nood 
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Weer een Medische Kliniek gerealiseerd

Pastor Indrajith uit Matara heeft met de hulp van st. Sharety in het zuiden van Sri Lanka een kleine medische kliniek opgezet 
die als eerste hulppost fungeert. Met behulp van 2 getrainde verpleegkundigen, die als vrijwilligers vanuit zijn kerk deze post 
bemensen, wordt eerste hulp aangeboden aan dorpsbewoners en anderen die hulp nodig hebben. Het voorziet in een behoefte  
en er wordt dus druk gebruik van gemaakt. Zo worden mensen geholpen en het evangelie wordt  doorverteld.  Kleinschalig, 
maar zeer  effectief. 

Ondanks de heftige situatie waarin Sri Lanka verkeert, is pastor Patrick in Putthukudiyipurru doorgegaan 
met de verwezenlijking van een prachtig trainingscentrum met daarin ook een mooie bibliotheek. Samen 
met st. Sharety doet hij geweldig werk in dit deel van Sri Lanka. In de strijd tussen de Tamils en Singalezen 
was deze provincie het hoofdkwartier van de Tamil strijders. En nu kan er gebouwd worden en hebben 
wij met pastor Patrick een zeer gedreven en ijverige man die een visie en een missie heeft in dit gebied. 
Met hem hebben we ook al meerdere waterputten kunnen bouwen en daar wordt door de bevolking 
dankbaar gebruik van gemaakt. Op 2 april j.l. heeft hij een eerste trainingssessie in het nieuwe centrum 
gehouden voor zo’n 35 jonge pastors. De sessie werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat en 
dit ging  met veel ceremonie gepaard. Hij is dankbaar en blij 
dat dit gerealiseerd kon worden en hij zijn missie nu eindelijk 
inhoud kan geven.

Een prachtige Bibliotheek en trainingscentrum

In “ons” ouderenhuis Rani Violet werd het na jaren trouwe 
en liefdevolle zorg te hebben gegeven aan de ouderen in het 
bejaardenhuis in Moratuwa tijd om deze taak over te dragen aan een 
nieuwe, jongere generatie. Christine Syms heeft met ontzettend veel 
energie en passie jarenlang leiding gegeven aan dit huis maar vond 
het, nu ze 70 jaar is geworden, tijd om met haar man Lester terug te 
treden. 

Gelukkig heeft het bestuur een hele fijne, jongere vrouw gevonden. 
Roshini, die we al kennen uit een ander programma van onze stichting, 
heeft er enorm veel zin in om deze mooie taak te gaan vervullen. Hart voor oudjes en het managen 
van het huis, met alles wat daar bij komt kijken. We hopen haar snel te ontmoeten.  Dankbaar zijn 
we dat ook hiermee de voortgang gewaarborgd is. Lester deed veel in de administratie en het 
onderhoud en zal dit ook nog een tijdje blijven doen en ook Christine zal op de achtergrond nog een 
tijdje mee blijven draaien zodat Roshini goed wordt ingewerkt.

Roshini (links) met Christine 
(midden) en een bewonster 
van het tehuis.

Ons Rani Violet
ouderenhuis

Wisseling van de wacht

Ik ben pastor Dilip Xaviour Mendis geboren op 3 december 1962 in een gezin met 
2 broers en 5 zussen. Mijn vader is overleden toen ik jong was, ik was 10 jaar oud. 
In december 1979 heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en vanaf die dag heb ik 
Gods roep ervaren om Hem te dienen en ben ik ook gaan evangeliseren.  In 1984 
ben ik met mijn vrouw Sanga getrouwd.  Samen hebben we 2 zoons, Yohan en 
Blessing, waarvan de oudste in Canada woont. Inmmiddels zijn wij opa en oma van  
2 kleinkinderen. 

Sanga en ik hebben samen de Bijbelschool in Kandy gevolgd en daar riep de Heer 
ons voor een bediening in Kuliyapitiya. Daar zijn wij een kerk gestart, want er 
was in dit gebied geen enkele christelijke bediening. Wij zijn begonnen met het 
uitdelen van traktaten en hielden bijeenkomsten. Wij gingen van huis naar huis 
en van dorp naar dorp.  Uiteindelijk heeft dit in de afgelopen 25 jaar geleid tot een 
geregistreerde kerk met 300 leden en 100 kinderen. Tegelijkertijd zijn wij begonnen 
met het opleiden van jonge mensen tot pastor. Nu hebben wij onder de koepel van 
de “Living Water Church” 11 kerken met 12 pastors en meer dan 1.000 leden.

Vlakbij Kuliyapitiya is een dorp waar alleen Tamils wonen. Er leven 102 families in 
dit erg arme dorp, Kanadula.  Ze leven van dag tot dag. De meeste mensen kunnen 
niet lezen en schrijven.  In 2000 kwam het eerste gezin in dit dorp tot bekering. 
Door dit gezin en door het door st. Sharety gebouwde Montessori schooltje hebben 
wij deze gemeenschap verder kunnen bereiken met het evangelie en nu zijn er 70 
families tot bekering gekomen. Het Montessori schooltje wordt nu ook voor alle 
kerkelijke activiteiten gebruikt en het bleek een geweldige mogelijkheid om de 
dorpsbewoners te bereiken met Gods Woord. Inmiddels is dit concept uitgerold in 
nog 5 dorpen en met een vergelijkbaar succes. 

De school in Kuliyapitiya, waar mijn vrouw Sanga de leiding heeft, is 11 jaar geleden 
gestart en is inmiddels de beste school in de hele omgeving. Zelfs de boeddhistische 
onderwijsinspecteur heeft zijn kinderen naar deze school gebracht. Alle schooltjes 
zijn door st. Sharety gebouwd en zij betalen ook de salarissen en de maandelijkse 
kosten. Via al deze schooltjes wordt het 
evangelie in de omgeving verspreid. 

Graag zou ik in elke branche zo’n 
schooltje beginnen. Het is de brug om 
de gemeenschap er om heen te bereiken 
met het evangelie. Wij danken God elke 
dag voor het werk en het bestuur van de 
st. Sharety. 

Pastor Dilip Mendis met zijn vrouw Sanga
onze partner in Kuliyapitiya, Sri Lanka

Even voorstellen...

Het schooltje in Kandula


