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Ook kinderen voeren actie. Zo ook 
Matthanja en Micha Burger in 
Streefkerk. Met het ophalen 
van lege flessen in de buurt en 
het verkopen van o.a. Ceylon 
thee haalden zij €165 op. 
Geweldig jongens, dankzij 
jullie weer meer dan 10 
voedselpakketten voor erg 
arme gezinnen.
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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.

Secretariaat
Plutostraat 20

2957 SP Nieuw-Lekkerland
Tel. 06 3656 3181

E: Sharety90@gmail.com
I: www.sharety.nl

Banknummer:
NL84 RABO 0395 3584 18

Giften zijn fiscaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status.

                      
Volg ons ook 
op Facebook

Water...
Het blijft een gigantisch probleem 
in Sri Lanka. In al de 32 jaar die we 
nu in Sri Lanka werken is water een 
jaarlijks terugkerend probleem. En 
dat is nog steeds niet opgelost.
Dus ook in 2022 werden we weer 
met de verschillende kanten van 
water geconfronteerd.

De 2 keer per jaar terugkerende 
moessonregens zorgden voor veel, 
heel veel overlast. Met als gevolg 
overstromingen en verzoeken om 
noodhulp. Want de mensen kunnen 
met zoveel water in en rondom 
hun huis niet meer koken en dus 
hebben zij geen eten. Dagen duurt 
zo’n situatie. En zij moeten rustig 
wachten tot het water zakt. En dan te 
weten dat het volgend jaar opnieuw 
gebeurt. Wat een uitzichtloze 
situatie.

Dan is de hulp die wij aan pastor 
Ramesh in het noorden konden geven 
meer bemoedigend. Daar mochten 
we 2 tubewells boren, waardoor de 
mensen in de omgeving voor het 
eerst onbeperkt schoon drinkwater 
kunnen tappen. Wat een
uitkomst voor hen!

Maar ook hebben we  
waterdispensers gegeven. Eerder
gaven we waterfilters, maar door de 
coronapandemie en de slechte
economische situatie in Sri Lanka zijn 
nieuwe filters (en die moeten 1 keer 
in de 4 tot 6 maanden vervangen 
worden) niet of nauwelijks meer te 
krijgen. Dus hebben we met onze 
mediator gezocht naar een andere 
weg. Een waterdispenser lijkt 
hiervoor een alternatief.

Helpt u mee deze dispensers te 
verstrekken? 1 exemplaar met
een fles water kost € 11. Vermeld bij 
uw steun: DISPENSER

We gaan 

door ook 

in 2023!

 >> Lees verder 
aan de binnenkant



<< Fietsen en rolstoelen, een zegen!
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij aandacht 
voor het project “Fietsen”. Daar is door u positief op 
gereageerd en wij zijn gelijk aan de slag gegaan om arme 
gezinnen te voorzien van dit vervoermiddel. Zeker nu 
de benzine schaars is in Sri Lanka, is dit voor velen de 
enige mogelijkheid om zich over wat grotere afstand te 
verplaatsen. De ontvangers kunnen er
hun werk mee doen of de kinderen kunnen ermee naar 
school.

Een ander noodzakelijk middel voor verplaatsing is 
een rolstoel voor mensen met een beperking. Dit zijn 
gehandicapten, maar ook vaak ouderen, waarvan het 
lichaam na jaren van hard werken niet meer wil. Ook 
hiermee konden wij de afgelopen tijd helpen. Wat 
zijn deze mensen dankbaar dat hun “wereld” er weer 

wat groter door wordt dan de hut waarin ze vaak 
wonen. Wij willen ook in 2023 met beide projecten 
doorgaan. Doet u mee?  Geef dan uw bijdrage 
hiervoor onder vermelding van “fiets” of “rolstoel”.

Even voorstellen
Tja, en dan is het kerstfeest ook weer 

aanstaande en gedenken we dat de Here 
Jezus is geboren. De hoop voor de 

wereld. We hopen en bidden dat 
het voor iedereen een goede en 

gezegende kersttijd mag zijn, 
waarin een ieder gaat beseffen dat 
het geloof in de Here Jezus van 
levensbelang is. 

En met Gods hulp zullen ook wij als 
st. Sharety doorgaan. We gaan weer 

kerstpakketten met een prachtig 
kerstboekje uitdelen. Helpt u mee? Uw 

gift hiervoor is heel erg welkom! 
Vermeld a.u.b. “Kerst 2022”. En uiteraard 

blijven we u op de hoogte houden. Via website, 
facebook en onze Nieuwsbrief. 

Mocht u de energietoeslag van €190 niet echt nodig hebben, 
wilt u dan overwegen deze aan de allerarmsten in Sri Lanka te 
schenken door tussenkomst van ons, st. Sharety!

Al heel wat keren hebben wij “My First Bible” 
laten drukken. In Sri Lanka en via onze 
pastors is deze prachtige uitgave verspreid 
onder heel veel kinderen. Duizenden 
kinderbijbels zijn zo al in de gezinnen 
gekomen! Nu kunnen wij via vrienden 
van st. Sharety meeliften met het laten 
drukken van het stripboek  “Jesus 
Messiah” van Willem de Vink.

Dit prachtige stripboek over het leven 
van Jezus wordt onder supervisie van 
Wycliffe bijbelvertalers in het Tamil en 
Singalees vertaald en daarna gedrukt. 
Wij kunnen ook tegen een goede 
prijs een aantal exemplaren laten 
drukken. En dat willen we graag. We 
hebben ons verbonden voor 15.000 
stripboeken. Hiervoor is € 18.750 
nodig. Wilt u helpen dit prachtige 
project mogelijk te maken? Steun ons 

dan met een gift onder vermelding 
“Jesus Messiah”.

Pastor Mala Mendis en haar zoon Ashean, 
onze partners in Kirulapone, Colombo, Sri Lanka. 

Mala Mendis is pastor van de Assembly of God kerk in 
Kirulapone. Haar zoon Ashean, hoewel goed opgeleid 

voor een management baan in het bedrijfsleven, werkt 
sinds 2017 ook full time in de bediening nadat hij een 

duidelijke roeping van God had gekregen. Samen zijn ze 
verantwoordelijk voor 2 programma’s die door st. Sharety 

volledig worden ondersteund. 

Sinds 2008 de New Life Montessori school in Kirulapone. 
Hier krijgen 50 kinderen dagelijks gratis onderwijs en een 
lunch. Deze kinderen komen allemaal uit de sloppenwijk 
rondom de school. In deze sloppenwijk is het gebruik van 

alcohol en drugs (voornamelijk heroïne) normaal. 

Ashean is in 2018 begonnen met een programma voor 
kinderen die de Montessori school hebben verlaten en 

naar de governmentschool gaan. Voor hen was er helemaal 
niets te doen in deze sloppenwijk en zij raakten dus al vroeg 

aan drugs en alcohol verslaafd. Ashean vangt hen op in 
het programma “Empowered Rangers” en biedt hen in het 
weekend een gevarieerd programma aan met (godsdienst) 

onderwijs en sport en spel. 

Ze zijn zo ontzettend dankbaar en blij dat st. Sharety 14 
jaar geleden hun pad gekruist heeft. Door deze steun, en de 
continuïteit ervan, kunnen ze hun droom waar maken en zo 

veel kinderen uit arme gezinnen proberen op een andere 
weg te krijgen.

Een mooi stripboek voor tieners

<<  Groep 
kinderen die het 
“Empowered 
Rangers” 
programma volgt.

Als bestuur van st. Sharety willen 
we u zeggen dat we enorm 
blij met u zijn. We weten ons 
door u gesteund en gedragen. 
Daarom wensen we u allemaal 
gezegende kerstdagen en 
voor 2023…. Veel gezondheid, 
liefde, geluk, voorspoed, maar 
bovenal Gods zegen.


