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Ver in de binnenlanden van Sri Lanka ligt tussen de bergen het

dorpje Rathugalle. Pastor Milton evangeliseert hier al jaren

onder de Veddhas en heeft er een kleine kerk. Hij organiseert

hier bijlessen voor de kinderen na schoolti jd. Verder vragen de

mensen zijn hulp bij allerlei problemen omdat ze weten dat,

als hij kan, hij zal helpen.

Met behulp van Sharety heeft hij er een medische

kliniek opgezet. Sharety betaalt al jaren een

gedeelte van de kosten voor deze medische post.

Deze hulppost bestaat, omdat de mensen niet in

de buurt van een dokter of ziekenhuis wonen

en deze moeili jk bereikbaar zijn, zeker in het

geval van ziekte. Daarom komt er vanuit de

stad 1 keer per week een dokter met een

assistent naar Rathugalle om de mensen

daar te behandelen. Het was moeili jk om

een dokter te vinden die dit wilde doen,

maar nu hebben ze er een die hart heeft

voor mensen en bereid is op zijn vrije

dag, voor niet al te veel geld naar

Rathugalle te komen. Pastor Milton

moet dan wel zorgen dat er genoeg

medicijnen en medische spullen op

voorraad zijn, anders komt de dokter

niet. Vaak staat, als de dokter aankomt

in het dorp, al een lange rij patiënten te

wachten.

Pastor Milton zou graag met dit project doorgaan, maar hij

kan dit niet alleen. Om de kliniek te kunnen runnen is

ongeveer €1 90,- per maand nodig. 2 jaar eerder vroegen we

hiervoor ook om uw hulp. De reacties waren toen geweldig en

met de ontvangen giften konden wij weer 2 jaar vooruit. De

gezondheid van de mensen uit die omgeving is sinds die ti jd

verbeterd en mensenlevens zijn gered. We zijn de gevers van

toen zo dankbaar! Er is nog voldoende budget beschikbaar tot

februari 201 8. Graag willen we de kliniek opnieuw 2 jaar

ondersteunen. Wie helpt? Dit kan met een eenmalige gift of

met een maandeli jkse bijdrage. Alvast hun en onze dank.
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Schooltjes in de tea-estates
verdienen ondersteuning

Afgelopen oktober 201 7 bezochten wij voor het eerst enkele van de 9

schooltjes in de theeplantages rondom Lindula in de buurt van Nuwara

Eliya. Wat een armoedig bestaan hebben de theepluksters die hier

wonen. Pastor Ravindran, een nieuw contact voor ons, heeft in het

verleden al meerdere keren om hulp gevraagd en nu hebben we een

dag met hem rondgereisd. Indrukwekkend wat hij met bescheiden

middelen probeert te bereiken onder de allerarmsten. Hij houdt 9

montessorischooltjes diep in de tea-estates gaande, omdat hij een

bewogen hart heeft voor de kleine kinderen en onderwijs ziet als een

mogelijkheid om hun leefomstandigheden te verbeteren. Hij heeft

echter te weinig geld om alle voorzieningen aan te schaffen en de

salarissen van de leerkrachten te bekostigen. Wij waren zeer onder de

indruk en willen hem gaan helpen. Eerst met eenmalige kosten zoals

uniformpjes en lesmaterialen en wellicht in de nabije toekomst ook

met de maandeli jkse salarissen voor de leerkrachten. Hier hebben wij

op dit moment alleen nog niet de middelen voor, vandaar onze vraag

aan u: Doet u met ons mee? Maak dan een gift over naar onze stichting

onder vermelding “Lindula schools”
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Wat was 201 7 een hectisch jaar en wat gebeurde er veel in de wereld.

Terugkijkend, zijn we als stichting Sharety dankbaar dat het werk in Sri

Lanka door mocht gaan. Er is ontzettend veel gerealiseerd. Als bestuur zijn

we vaak verwonderd over de giften. Dat maakt ons des te meer klein en

dankbaar. God is goed. God weet wat er nodig is en in die afhankeli jkheid hebben wij,

Cora van den Ende; Jaap en Cobie van Eeuwijk; en Yte en Anja Oosterhoff ook het afgelopen

jaar gewerkt. Dankbaar zijn we ook dat administratief alles goed verwerkt wordt door Thea

Buizert en dat de layout van onze nieuwsbrief kosteloos door Renate Venderbos wordt opgemaakt, nu zelfs vanuit Albanië waar zij als

zendelinge verbli jft. Als bestuur wensen we u allen een gezegende Kerst-ti jd. De Verlosser is naar de wereld gezonden om deze te

redden. Geloof in Hem! Voor 201 8 wensen we u gezondheid, liefde, geluk, voorspoed en Gods zegen. Vol goede moed gaan we 201 8

in, wetend dat we het niet alleen doen.

Dank

dank dank!!

Het werk van Sharety groeit nog steeds en we

zijn dan ook op zoek naar nieuwe

bestuursleden, die ons team willen komen

versterken.

Heeft u belangstelling neem dan contact op

voor meer informatie met onze voorzitter Yte

Oosterhoff: y.oosterhoff@kpnmail.nl

036-5235668/ 06-2039 6586

Kerstfeest - een feest om te delen

Ook dit jaar kunnen we weer honderden kerstpakketten verstrekken. In de pakketten

gevuld met schoolspullen en voedsel doen we ook standaard een boekje voor kinderen of

een traktaat waarin we het evangelie mogen delen. Het bli jft een geweldig feest voor de

ontvangers, die vaak weinig hebben, maar ook voor de gevers is het een feest om uit te

delen en al die bli jde gezichten te zien. Jullie, als onze trouwe achterban, maken dit weer

mogelijk.

Door de jaren heen krijgen we steeds meer verzoeken en helaas moeten we ook veel

mensen teleurstellen. We proberen een zo goed mogelijke verdeling te maken van

het beschikbare geld.

Toch zullen jullie begrijpen dat we graag weer een beroep

doen op jullie om nog meer mensen een pakket te

mogen aanbieden. Doet u mee ? Dan wordt het

kerstfeest mede dankzij u een feest in Sri Lanka en ook

voor u als gever. Vermeld bij uw gift s.v.p. “kerst 201 7”.

Begin dit jaar kregen we het verzoek van pastor Yoganathan en pastor Patrick (pastors die we nog niet

kenden) om in het zeer droge gebied in Noord en Oost Sri Lanka tubewells te plaatsen. Na onderzoek en

een bezoek van twee van onze bestuursleden aan de betreffende pastors en de door hen gekozen locaties

in het voorjaar hebben we besloten mee te werken.

Pastor Yoganthan in Kilinochchi is zeer voortvarend te werk gegaan en het resultaat mag er zijn. Een

tubewell die onbeperkt schoon water geeft vanuit een diepte van 53 meter. 1 5 families profiteren hier

dageli jks van. Het water wordt ook gebruikt om kleine moestuinen te bewateren. Een enorme verbetering

voor de leefomstandigheden van deze gezinnen.

Pastor Patrick gaat volgende maand beginnen in Kaively. In verband met de regentijd was

het niet mogelijk om te graven. Verder gaat hij starten met een tubewell op terrein van

een lokale kerk. Dertig families in de directe omgeving gaan hiervan profiteren. De 2 oude

waterputten op het kerkterrein zijn in de burgeroorlog vernield en sindsdien is het

dageli jks tobben om aan goed en schoon drinkwater te komen. Iedereen is dus erg bli j

met deze nieuwe voorziening. Ook is een gerepareerde waterput weer in gebruik

genomen. Deze door de oorlog vernielde put geeft nu weer volop water voor 1 5

weduwen die er rondom wonen. We zijn dankbaar dat nu ook hier het water gaat

stromen. En wij hopen en bidden dat ook het “Levende Water” hier zal gaan vloeien. Er is

nog veel vraag naar dit soort watervoorzieningen.

Nieuws van het bestuur

Afgelopen oktober mochten wij de Community hall in het dorp

Thalikulam openen. Een grote gebeurtenis voor de dorpsbewoners die

nu na jaren eindeli jk hun eigen dorpshuis hebben waarin zij allerlei

activiteiten kunnen organiseren. De opening was een groot feest. Er

waren veel genodigden en de gebruikeli jke handelingen werden

verricht. Daarna werd met een gezamenlijk ri jst en curry maalti jd

afgesloten. Er is in het gebouw rekening gehouden met de vele

gehandicapten in dit dorp; zo is er een invalidetoilet en is het

gebouw rolstoel vriendeli jk. Iedereen was bli j , ook wij als Sharety.

We hebben hiermee ons jubileumproject gerealiseerd en afgerond.

Het vervolg, de inrichting en ingebruikname als school voor mensen

met een beperking, waarvoor de Four Square Church Sri Lanka zich

garant heeft gesteld , zullen wij bli jven monitoren. We zullen hier de

komende jaren nog regelmatig een bezoek brengen. Nogmaals

bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen om dit project mogelijk

te maken.

Bent
u

dit?

?

Geef uw

e-mail adres aan ons

door! Soms is er tussen de

nieuwsbrieven in nog wat extra nieuws. Dan

zouden we onze achterban graag een e-mail sturen. U

kunt uw e-mail doorgeven aan sharety90@gmail.com. Ook

onze bedankjes voor giften willen we via de e-mail gaan

verzenden. De machtigingskaarten worden voortaan niet

meer met de nieuwsbrieven meegestuurd. We merken dat

deze weinig meer gebruikt worden en de meeste gevers dit

rechtstreeks via internetbankieren doen. Wilt u de

machtigingskaart wel bli jven gebruiken dan kan dit. Vraag

er dan een paar aan bij het secretariaat:

sharety90@gmail.com of bel met 01 84-682663 .

Meer nieuws en foto’s van de projecten zijn terug te

vinden op onze website : www.sharety.nl of

op onze Facebook-pagina.

Community Hall geopend!

Tubewells in

noord en oost Sri Lanka

V.l.n.r. Yte, Anja
, Jemke, Cora, Cobie en Jaap

Het nieuwe gebouw

De openingsceremonie

Pastor Kulendren en

zijn vrouw, de lokale

coördinators

Rijst en Curry na afloop

Culturele openingshandeling door >>
Ruwan, onze projectleider

Een warm welkom

Het traktaat en kinderboek dat met de

kerstpakketten verspreid wordt.
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