
Opnieuw kerstpakketten in 2018
Afgelopen jaar zijn er door onze projectleiders weer meer dan 2.000 kleinere en 
grotere kerstpakketten in Sri Lanka uitgedeeld. Veel kinderen en families werden 
gezegend met schoolspullen en voedselpakketten, maar ook door het bijgevoegde 
traktaat en/of kinderboekje.

Ook in 2018 willen we weer veel 
mensen blij maken met een pakket. Er 
wordt momenteel gewerkt aan een 
nieuw kinderboekje en traktaat. Hier 
in Nederland zijn we bezig met het 
werven van fondsen voor deze jaarlijks 
terugkerende actie. Wilt u bijdragen? 
Gaat u voor kinderpakketten met 
schoolspullen van ongeveer € 10 per 
kind of voor een voedselpakket voor 
een familie of weduwe met of zonder 
kinderen van ongeveer € 15. Hoeveel      
mensen kan en wilt u blij maken?

Gascookers voor schooltjes in de 
Tea estates
Door een actie bij een groot cosmeticaconcern, eind 2017, werd een leuk 
bedrag opgehaald waarmee we voor 9 schooltjes in de tea – estates van Lindula 
gascookers hebben gekocht. Voor die tijd werd er nog in kleipotten op houtvuur 
gekookt om de maaltijden voor de kinderen klaar te maken. De wens bestond 
al langer om gascookers aan te 
schaffen, maar de kosten waren 
steeds te hoog. Koken kan nu 
sneller en efficiënter en dit is voor 
de leiding van de schooltjes een 
hele verbetering.

Verder in deze nieuwsbrief :  Water projecten >> Beter zicht  >>  Een mooie verrassing  >> Upgrade van 
ons educatieve centrum >> Noodhulp voor een vervolgde familie >> Kerstpakketten actie.
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.. in Kaluwanchikudy.

Sri Lanka staat nog steeds op de landenlijst van Open Doors die 
aangeeft waar er christenvervolging plaats vindt. Soms worden wij 
als stichting Sharety daar direct mee geconfronteerd. Zo kregen 
wij een “urgent “ verzoek van pastor Joshua Paul, onze mediator 
in Sri Lanka, om hulp voor een christenfamilie met kinderen die, 
omdat zij op zondagmorgen zijn kerk bezoeken, per direct hun werk 
en daarmee ook hun huis kwijt raakten. Ook werden ze met valse 
beschuldigingen bij de politie aangeklaagd.  

Zij zijn de kerk gaan bezoeken, omdat hun jongste kind op het 
Montessori schooltje van zijn vrouw zit. Leden uit de kerk bieden hulp aan en er is een plek aangeboden waar ze een klein 
huisje kunnen bouwen. Maar er is geen geld. Wij hebben al € 500 toegezegd voor materialen maar er is meer nodig. Helpt u 
mee om deze mensen weer te voorzien van een goed (t)huis?

Noodhulp voor vervolgde familie

Uitbreiding van de keuken .. 
Bij ons gehandicaptenproject in Kaluwanchikudy, in het 
oosten van Sri Lanka, bestond al langer de wens om de 
keuken drastisch te vernieuwen. De oude keuken was in 
het zelfde gebouw als waar de kinderen hun activiteiten 
hebben. Het verzoek kwam om de keuken apart van het 
gebouw te maken. Op onze reizen in maart en juni 2018 
konden we zien dat de bouw al aardig gevorderd is, maar er 
moet nog wel het een en ander worden afgemaakt voordat 
de keuken in gebruik kan worden genomen. Voor de leiding 
van dit enorm mooie project een welkome verbetering. 
De uitstraling van deze Day Care wordt hiermee steeds 
professioneler. Pastor Sivanathan en zijn vrouw Kavitha 
doen hier een geweldig mooi werk. De cliënten krijgen 

er veel liefde en 
aandacht en gaan 
in hun ontwikkeling 
enorm vooruit.



Upgrade .. 
Ons educatief centrum in Rideegama was na jaren aan een upgrade toe. In de 
nieuwsbrief van augustus 2017 schreven we hierover en nu .. bijna een jaar 
later .. kunnen we u zeggen dat dit is gelukt. Er is voldoende geld opgehaald 
voor 2 splinternieuwe computers en een nieuw kopieerapparaat met 
uitgebreide mogelijkheden.

Wij zijn hier echt heel blij mee. De kinderen kunnen nu weer het aanvullend 
onderwijs krijgen met de moderne middelen en zo worden hun mogelijkheden 

om een schoolopleiding af te maken vergroot. Alle gevers hartelijk bedankt, ook 
namens Joshua Paul en “zijn’ kids.

.. voor  het educatieve centrum

         a jaren van tobben is er nu gezuiverd water te koop in het afgelegen dorp 
Eswaripuram. In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de start van 
dit project en op 7 juni 2018 konden onze secretaris en zijn vrouw ter plekke de 
opening verrichten.

Er is een tubewell met zuiveringsinstallatie geplaatst. Waardoor er nu gezuiverd 
water te koop is. We hopen dat hierdoor de vele nierproblemen afnemen. Het 
gezuiverde water wordt 2 keer per dag (in de morgen en in de avond) verstrekt. Het 
moet gekocht worden om met het geld de installatie te kunnen onderhouden en de 
filters te kunnen vervangen.

De dorpsoudsten, bewoners en de districtsmanager van de regering waren allemaal 
dankbaar en enthousiast. De districtsmanager vroeg of wij in de andere dorpen in 
de omgeving ook zo’n voorziening willen maken. Nou ja, willen wel, maar we moeten 
voor elke tubewell € 3.200 zien in te zamelen.. En dat is een hele opgave. 

       en terugkerend item in onze nieuwsbrieven is watervoorzieningen. Deze 
zijn veelal niet aanwezig, verouderd of toe aan vervanging. Het blijft dringende 
noodzaak hierin verandering te brengen.

Als stichting blijven we dan ook, mede dankzij uw trouwe ondersteuning, geld 
ter beschikking stellen voor het plaatsen van tubewells en het verstrekken van 
waterfilters.

Zo hebben we onlangs bij pastor Joshua Paul in het hete Rideegama 30 waterfilters 
uitgereikt. Het water uit de vervuilde bronnen en riviertjes kan hiermee 
gezuiverd worden zodat de mensen toch nog enigszins bruikbaar (drink) water ter 
beschikking hebben. Ook hebben wij besloten om 80 waterfilters in het noorden 
van Sri Lanka te verstrekken, 47 waterfilters in het oosten bij Kaluwanchikudy en 
300 waterfilters in het warme zuiden in de omgeving van Welawaya.

Onlangs is er een goedkopere waterfilter in Sri Lanka op de markt gekomen met 
een vergelijkbare kwaliteit. Dit is ontzettend positief, want met hetzelfde geld 
kunnen we nu meer families helpen aan schoon water. Desondanks zijn er nog 
veel aanvragen die we niet hebben kunnen honoreren. Wilt u bijdragen en één 
huishouden van schoon water voorzien? Eén filter kost ongeveer € 15.

Een vervolg ...
Het is ruim 1½ jaar geleden (december 2016) dat wij de actie “Beter Zicht” 
hadden.  Een succes omdat met deze actie 15 jonge kinderen door de oogarts 
zijn onderzocht en een goede passende bril hebben gekregen. Hierna zijn hun 
schoolprestaties met sprongen vooruit gegaan.

Pastor Wasan uit Welawaya heeft een nieuw verzoek ingediend. Dit keer 
voor 30 kinderen. Wij weten hoe belangrijk het is om goed te kunnen zien en 
daardoor ook te kunnen lezen en leren. Maar arme ouders in Sri Lanka kunnen 
zich een bezoek aan een oogarts niet veroorloven en hebben ook geen geld voor 
een bril.

Daarom hebben we besloten ook deze aanvraag van harte te ondersteunen 
door voorlopig opnieuw geld voor 15 brillen toe te zeggen. We hopen natuurlijk 
voor alle 30 kinderen geld te kunnen inzamelen en daarom ons verzoek aan u: 
Doet u mee? 

Elk bedrag is welkom, maar het complete pakket voor 1 kind kost € 75. Hierin 
is inbegrepen: Een  onderzoek door een oogarts, reiskosten, een snack  en een 
nieuwe, stevige bril.

 ...op actie Beter Zicht

Blij verrast waren wij dat we door deze Lions Club werden benaderd om in juni 
op hun vergadering te komen om een cheque in ontvangst te nemen. Op welk 

bedrag we mochten rekenen werd niet verteld, maar wel dat een ander project 
was gekozen als hoofddoel. Echter, toen wij naar voren werden geroepen 

om onze cheque in ontvangst te nemen was onze verbazing groot toen er 
een bord met een bedrag van € 3.400  werd overhandigd. Fantastisch! We 
vertelden de aanwezige dames van de Lions Club dat dit geld besteed zal 

worden voor tubewells. Lions Club: Bedankt voor jullie inzet.

Geweldige gift van 
Lions Club Renkum

Yte en Anja nemen de check in 

ontvangst van de Lions Club

De filters voor het zuiveren van het water

Pastor Joshua Paul overhandigt 
een waterfilter
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Waterfilters

Tubewells

Een van de kinderen die we al van een 
niewe bril mochten voorzien


