Nieuwsbrief
Jaargang 28 // nr. 1//
Mei 2018

Gemeenschapsruimte

“bijna” in gebruik

In Thalikulam, een dorpje in het noordwesten van Sri
Lanka, hebben we met uw hulp een gemeenschapsruimte
(Community Hall) gebouwd dat in oktober 2017 is geopend.
Dit was ons 25-jarig jubileumproject. In dit dorpje wonen
zo’n 150 gezinnen en ook hier zijn veel mensen met een
beperking als gevolg van de burgeroorlog.
Samen met de plaatselijke pastor Kulendran, een erg
enthousiaste jonge kerel, en zijn vrouw worden er nu
activiteiten opgestart. Op dit moment start er een
naaicurcursus. De naaimachines zijn geïnstalleerd en
het lesgeven kan beginnen. Snel daarna zullen ook de
computerlessen beginnen. Wel is er nog behoefte aan meer
2e hands computers.
We hopen en bidden dat dit gebouw zal bijdragen aan een
totale vooruitgang in dit dorpje. Ook zijn er afspraken
gemaakt om hierin een school voor kinderen met een
beperking te beginnen. De plannen worden op dit moment
verder uitgewerkt. En zijn er papaya bomen geplant om zo de
mensen aan extra inkomen te helpen. Al met al een geweldig
project dat met uw hulp wordt gerealiseerd.

>>

Een foto impressie

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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We kunnen weer kinderbijbels
gaan drukken.

Afgelopen december zijn er weer honderden
kerstpakketten verspreid. Daarin altijd een traktaat, een
kinderboekje of een My First Bible. Met name dit laatste
boek slaat zo aan in Sri Lanka dat de vraag er naar enorm
is. Logisch eigenlijk want het is een prachtige, eenvoudige
uitgave van Bijbelverhalen met schitterende tekeningen
in kleur en in twee talen: Engels/Singalees of Engels/Tamil.
Het is een enorm bruikbaar boek voor (zondag)scholen en
bij de taallessen, want kinderen leren op deze manier én de
Bijbelverhalen kennen én tegelijkertijd Engels.
Wij willen er dus graag meer laten drukken. In 2007 hebben
we dit voor het eerst gedaan, in 2009 en 2013 heeft dit
een vervolg gekregen en nu – in 2018 – willen we hierin
opnieuw investeren. Van een sponsor hebben we al 50 %
van de kosten voor het drukken van 10.000 exemplaren
gekregen.

Banknummer:
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Giften zijn fiscaal aftrekbaar,
Stichting Sharety heeft een
ANBI-status
Volg ons ook
op Facebook

Verder in deze nieuwsbrief : 2x een nieuw
schoolgebouw >> Geef een geit cadeau >> Een
nieuwe woning voor een bewogen pastor >> Over
ons ouderenhuis

Wij gaan er dus voor en zijn er
zeker van dat de andere helft
van nog € 6.500 ook zal
worden opgebracht.
Doet u mee om dit
project mogelijk te
maken?
Maak dan uw gift over op
ons banknummer
onder vermelding “My First
Bible”.

Nieuw huis voor pastor Ramesh in Paranthan
Het bouwen van huizen is niet het doel van onze stichting. Maar er zijn uitzonderingen.
(bijv. na de tsunami). Nu hebben we weer een uitzondering gemaakt. Dit keer voor pastor
Ramesh en zijn vrouw Kavida. Hun woonomstandigheden waren enorm slecht, een
half open hut van palen met wat plastic er om heen. Zij geven alles weg aan nog minder
bedeelden en gehandicapten, maar hebben daardoor soms zelf 3 dagen niet te eten.
Pastor Ramesh is zelf ook gehandicapt. Hij mist 1 been door de burgeroorlog en heeft een
versleten kunstbeen.

Het veel te volle
klaslokaal..

Situatie voor ..

De bouw vordert
gestaag

Wij vonden dat wij hen moesten helpen. Een Sri-Lankaans
echtpaar heeft 50% van de kosten voor hun rekening
genomen. Het huis is nog niet af, maar er kan al wel in worden
gewoond. Er is nog zo’n €1.000 nodig voor ramen, deuren en
afwerking. Wilt u mee helpen ?
Omdat zij beiden een brandend hart voor gehandicapten
hebben, gaan we bekijken of we in de toekomst met hen ook
een Day Care voor gehandicapten kunnen opstarten. In hun
omgeving wonen als gevolg van de burgeroorlog namelijk
veel gehandicapten.

Pastor
Ramesh

.. het nieuwe huis

De moestuin bij het huis

Ouderenhuis voorzien
van nieuwe gevel.

Helpt u mee dit “geitenproject” te laten slagen?
Een geit kost € 100.

Altijd weer bezoeken we “ons” ouderenproject
in Sri Lanka en worden we met veel enthousiasme
ontvangen. De matron, Christine Sims, geeft de
bewoners ontzettend veel liefde en aandacht. Sinds
kort heeft zij een energieke helper, Lester, die veel
klusjes voor haar doet. Het is altijd erg gezellig in het
huis.

Stichting Sharety heeft de bewoners ook
eens lekker verwend. Daarom hebben we met
Christine en Lester inkopen gedaan. Allemaal
persoonlijke spullen en ook voor het huis
benodigde materialen.
Samen met Christine en
Lester inkopen doen
>>

Wilt u ook meehelpen om het lokaal in te richten?

Onderwijs en schoon drinkwater in
Eswaripuram.
In dit droge en ver afgelegen plaatsje in het noordoosten van Sri Lanka is – na een
grondige renovatie - de Montessorischool heropend. 35 kinderen tussen twee en half
en vijf jaar oud kunnen hierdoor dankzij hulp van stichting Sharety weer naar school.
In de omgeving van de school wonen zo’n 180 gezinnen. Veel mensen hebben hier
nierproblemen omdat het drinkwater van slechte kwaliteit is en teveel calcium bevat.
De dorpsoudsten vroegen onze hulp bij het slaan van een diepe tubewell voor goed
water en het maken van een zuiveringsinstallatie om het calcium er uit te halen.
Dankzij een bijdrage van de St. KOOK uit Alkmaar kunnen wij hen helpen.
De dorpsoudsten gaan zelf toezien op het gebruik en onderhoud van deze
voorziening. Wij hopen dat de gezondheid van de mensen in dit dorp daarna snel zal
verbeteren.

De kinderen spelen met
de nieuwe toestellen

>>

Recent is de gevel aan de kant van de Indische
Oceaan helemaal vernieuwd. Dat was hoognodig
omdat door het zoute zeewater de ramen en
deuren helemaal verroest waren. Ook de pilaren
zaten vol met scheuren. Maar nu ziet alles er
weer geweldig uit.

In Talawakele, een dorpje in de bergen van Sri Lanka,
is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Het enige lokaal in het montessorischooltje was te
klein voor alle 63 leerlingen.
Na veel voorbereiding kon er afgelopen maand
begonnen worden met de bouw van dit nieuwe
klaslokaal. Maar dat ging niet zomaar. In de grond
bleken enorme grote rotsblokken te liggen. Deze
moesten eerst met dynamiet worden opgeblazen.
Een heel karwei dat enige vertraging in de bouw
opleverde. Maar gelukkig verloopt alles nu
voorspoedig. In augustus verwachten we dat het
lokaal in gebruik kan worden genomen. De kinderen
kunnen dan over twee lokalen verdeeld worden.

Geef een geit cadeau
Omdat wij als stichting Sharety het liefst zien dat
de allerarmsten in Sri Lanka zo veel mogelijk in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien, ontstond het plan
om geiten te geven. Eerdere proefprojecten hebben
uitgewezen dat dit succesvol is. En daarom hebben
we een “geitenfonds” opgezet. Op
voorstel van onze contactpersonen
kunnen we dan geiten kopen en die aan
o.a. weduwen geven. Als de geiten vervolgens
jongen krijgen kunnen die verkocht worden en
daarmee wordt een klein inkomen verkregen.

Bouw van een nieuw
klaslokaal van start

Dankzij een
tubewell
hebben 180
gezinnen
schoon
drinkwater

Het schooltje

