
Beste lezer,Beste lezer,

Opnieuw luiden we de noodklok voor Sri Opnieuw luiden we de noodklok voor Sri 
Lanka! In onze vorige nieuwsbrief schreven Lanka! In onze vorige nieuwsbrief schreven 
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zoals voedsel, medicijnen en brandstof voor de veelal toch al arme burgers.zoals voedsel, medicijnen en brandstof voor de veelal toch al arme burgers.

Velen van hen moeten het nu doen met maar één maaltijd per dag. Vervoer 
van goederen is nauwelijks nog mogelijk waardoor er overal aan van alles 

een tekort is. Scholen zijn gesloten, openbaar vervoer is er nog nauwelijks 
en de ziekenhuizen kampen met gigantische medische tekorten. Veel 

mensen kunnen niet meer naar hun werk. Kortom: voldoende reden 
tot opstand van het volk. 

Diepe dankbaarheid voor gegeven noodhulpDiepe dankbaarheid voor gegeven noodhulp
Wij, als bestuur van st. Sharety,  zijn ontzettend dankbaar voor 
de door al zoveel mensen gegeven noodhulp. En als wij het al zijn, 

de mensen in Sri Lanka zijn het zeker. Daar krijgen we steeds weer 
berichten over via onze contactpersonen. De mensen zijn zo blij en 

dankbaar dat er aan hen wordt gedacht en dat ze in hun nood worden 
bijgestaan. Het is niet te beschrijven door welke ontzettend barre tijd men 

daar gaat. Radeloosheid. Pure wanhoop. Zelfs mensen die zichzelf van het 
leven beroven omdat er voor hen geen perspectief meer is. Uitzichtloosheid. Zo 
bizar. Nauwelijks voor te stellen. Maar helaas, helaas de rauwe werkelijkheid.

Dringende noodhulp - voedselpakkett enDringende noodhulp - voedselpakkett en
Wij kunnen deze problematiek niet oplossen maar wat wij wel kunnen doen 
willen wij graag - met uw hulp – doen. Zo willen we echte noodhulp bieden door 
middel van voedselpakketten, via onze lokale partners, die ervoor zorgdragen 
dat de pakketten terecht komen bij degenen die het het hardste nodig hebben. 
Dit hopen we zo mogelijk meerdere keren te kunnen realiseren. Wij hebben 

reeds vele keren kunnen helpen. En ondanks het feit dat dit maar een 
beperkte oplossing is, is het voor de mensen die een pakket ontvangen 

een zegen. Zij hebben dan in ieder geval weer voor 2 weken te eten. 
Daarom opnieuw deze dringende oproep: Wilt u ons helpen om nog 
meerdere keren in de nood van voedsel te kunnen voorzien? Voor 
het organiseren van één ronde voedselhulp is telkens een bedrag van 
ongeveer € 15.000 nodig. 
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Langere termijn oplossingenLangere termijn oplossingen
Daarnaast willen we ook meedenken in langere termijn oplossingen 
die zeker een verschil kunnen maken in de huidige crisis. Praktische 
oplossingen die zorgen voor meer voedselzekerheid en dat de 
logistieke kant van de hulp ondanks het brandstof tekort toch 
gerealiseerd kan worden.

KippenKippen
In deze moeilijke tijden voor de meeste mensen in 
Sri Lanka willen wij zo effectief mogelijk helpen. 
Dit kan met hele eenvoudige voorzieningen. Het 
geven van kippen is er daar één van. Die scharrelen 
makkelijk hun kostje bij elkaar en geven in ieder geval 
regelmatig eieren. De vraag naar kippen is vanuit ons 
netwerk daarom groot! Wij willen er veel gaan uitdelen. 
Helpt u er aan mee? Een koppel kippen kost € 10.  En we 
hopen meer dan 100 koppels uit te delen? 

  Fietsen  Fietsen
Nu er bijna geen brandstofvoorraad meer  is 

in Sri Lanka is de vraag naar fi etsen enorm 
toegenomen. Zowel voor onze pastors als 
voor de mensen in hun omgeving. Het is 
naast lopen het enige altijd beschikbare 
middel voor vervoer over kleine 
afstanden. Het stelt onze pastors in 
staat om alsnog de mensen te ontmoeten 

en voedsel rond te kunnen brengen. Wij 
willen aan deze vraag tegemoet komen 

door fi etsen te verstrekken. Al  is de prijs 
wel gestegen door de grote vraag en vaak 

alleen nog maar 2e hands te krijgen. Een fi ets kost 
nu tussen de € 175 en € 200.

Bent u geïntereseerd in één van de bovengenoemde projecten. Maak dan uw 
gift over onder vermelding van “VOEDSELPAKKETTEN” voor de verlening van 
noodhulp d.m.v. voedselpakketten. O.v.v. “KIPPEN” voor het verstrekken van één 
of meerdere koppels kippen; of “FIETSEN”voor het geven van een fi ets aan één 
van onze contacten of gezinnen die afgelegen wonen.

Onze jaarlijkse kerstpakkett en actieOnze jaarlijkse kerstpakkett en actie
Ook dit jaar hopen we rond kerst weer kerstpakketten uit te delen. 
En dat is extra uitdagend dit jaar, omdat de voorraden schaars zijn 
en er afspraken worden gemaakt met leveranciers. Maar hoe mooi 
zou het zijn als we juist dit jaar de allerarmsten van Sri Lanka kunnen 
bemoedigen met een mooi kerstpakket. We hopen en bidden dat wij 
ook dit jaar weer aan de enorme vraag kunnen voldoen. 

Wilt u ons daarbij helpen? Vermeld dan bij uw gift “KERST 2022”.
Zeker weten dat er veel dankbare mensen in Sri Lanka zullen zijn.
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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 fi scaal aftrekbaar, 
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ANBI-status.
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