
Afgelopen september/oktober zijn 
er door onze bestuursleden Jaap en Cobie 

van Eeuwijk weer heel wat schooltjes bezocht 
tijdens hun jaarlijkse projectenreis. En opnieuw zijn 

we in de meeste gevallen trots op de kwaliteit van het 
onderwijs dat daar geboden wordt en de uitstraling van 

de schooltjes naar de omgeving. Veel van onze schooltjes 
behoren tot de beste in hun regio en krijgen regelmatig een 

pluim van de lokale overheid. Er zijn zelfs boeddhistische 
onderwijsinspecteurs die vragen of hun kinderen op onze 

christelijke schooltjes mogen komen. 

Eén van die schooltjes staat in Wilgoda. Midden in een enorme arme 
sloppenwijk is het al jaren een plek waar kinderen van 2,5 tot 5 jaar gratis 

onderwijs ontvangen. Ze komen allemaal uit de omringende sloppenwijk en de 
ouders worden gestimuleerd hun kinderen te laten leren. Door de uitstraling van 

het schooltje worden de kinderen en ouders bovendien gestimuleerd ook zelf hun hut 
op te ruimen en op te knappen.  We zijn echt trots op het team dat dit schooltje draait.   

Beide onderwijzeressen zijn de vrouw van een pastor van de Living Water Church en 
pastor Susanthe regelt alles voor het onderhoud van de school.

Bij de schooltjes in Kuliapitiya en Kanadula werden we verrast met een heuse 
markt. In het kader van Children Day (1 oktober 2018) waren alle kinderen 

marktkooplieden geworden die hun (meestal zelf gemaakte of geteelde) 
waren van de hand wilden doen. Heel veel ouders waren vol trots om hun 

kinderen zo bezig te zien en uiteraard werd er door hen gekocht. Het 
was in beide schooltjes een uitbundig feest. Iedereen genoot en wij 

misschien nog wel het meest.

Daarom gaan we door met deze schooltjes en onze 
ondersteuning.  Het wordt door ons “Het Educatief Project” 

genoemd en als u dit wilt ondersteunen dan kunt u dit doen 
via een gift onder die naam. 

Kansarme kinderen krijgen een KANS!

Verder in deze nieuwsbrief :  verbouwing in Aroma’s boys home >> Ee nieuwe uitdaging  
>>  Evelyn nurseries bestaat alweer 90 jaar!  >> Trouwen in een tehuis voor ouderen.
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schooltjes doen het 

geweldig!

Trouwen in een tehuis voor ouderen

Dank, dank, dank!!
Aan het eind van een jaar is het goed om even terug te kijken wat we als st. Sharety 
allemaal hebben kunnen doen in 2018. En dan beseffen we weer dat we ontzettend 
dankbaar zijn voor het vele, vele werk dat er gedaan kon worden met het geld dat de 
zeer trouwe achterban steeds weer geeft. Het is voor ons als bestuur erg motiverend 
dat U het steeds weer mogelijk maakt om de allerarmsten in Sri Lanka te helpen in 
hun nood en daarbij het evangelie te kunnen delen.  We zien heel veel blije gezichten 
daar waar materiële hulp wordt geboden en levens veranderen door het goede 
nieuws.  Het feit dat er aan hen wordt gedacht is voor hen al heel bijzonder. Dank, 
dank, duizendmaal dank daarvoor. Zonder uw steun is dit werk onmogelijk!

Op de drempel van 2018 en 2019
En zo gaan we ook vol goede moed het volgende jaar in. Wetende dat we het 
niet alleen hoeven te doen. God geeft ons de kracht om door te gaan. En daarom 
wensen we U allen gezegende kerstdagen, waarin we denken aan de geboorte van 
Jezus, de Verlosser. Zo belangrijk om dat te weten. En wensen we U voor 2019 veel 
gezondheid, liefde, geluk, voorspoed en Gods zegen. Samen met Hem kunnen we de 
toekomst vol vertrouwen in. Wat de toekomst ook mag brengen.

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. 0184-682663

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

In een vorige nieuwsbrief schreven we al dat het tehuis een grondige verbouwing 
heeft ondergaan. Maar nu werden we volkomen verrast door het nieuws van 
een trouwerij. Ja, het bestaat. Half juli kregen we een telefoontje dat er in “ons” 
ouderentehuis Rani Violet Tender Loving Care Home (kortweg RVTLCH) een 
trouwerij had plaatsgevonden. De matron, Christine Syms, al vele jaren weduwe, 
is getrouwd met Lester, een jeugdvriend. Lester verzorgde een patiënt in een 
ziekenhuis, waar ook Kay Laier (een bewoner van RVTLCH) lag na zijn dramatisch 
ongeluk, eind 2016. Daar ontmoetten Christine en Lester elkaar weer en werden 
jeugdherinneringen opgehaald. Wat er uiteindelijk 
in resulteerde dat Lester onderhoudsklusjes
ging doen in RVTLCH.  En  zo is het gekomen. 
We wensen hen alle goeds en Gods zegen 
voor de toekomst. 

Christine en Lester tijdens   >>
de huwelijks ceremonie



Sinds enkele jaren hebben we intensief contact met een bevriend Sri Lankaans echtpaar van één van 
onze bestuursleden. Dit echtpaar, Yoga en Malathi Fernandopulle, willen meer met ons samenwerken 
om zo de allerarmsten in Sri Lanka te helpen. 

Zij hebben ons in contact gebracht met een jong voorgangersechtpaar die werken in de Free Trade 
zone rondom het vliegveld in Sri Lanka. In deze Free Trade zone staan tientallen kledingfabrieken waar 
de kleding voor Amerika en Europa wordt geproduceerd door …  meer dan 39000 jonge mensen die 
uit de arme gebieden in Sri Lanka hierheen gelokt worden om 12 uur per dag , 6 dagen per week te 
werken voor uiteindelijk een hongerloon.  Ze zijn onder gebracht in zogenaamde “boardinghouses”, 
waar ze met 20 of meer in kleine vertrekken wonen en gezamenlijk beschikken over 1 toilet en 1 
buitendouche. 

Door deze omstandigheden en de grote armoede is er veel (seksueel) 
misbruik en zijn er veel ongewenste zwangerschappen. Veel van deze 
jonge mensen zijn depressief en radeloos wat leidt tot overmatig 
alcohol- en drugsgebruik. 

Pastor Roshan en zijn vrouw Kavitha hebben zich het lot 
van deze jonge mensen aangetrokken en willen een “SAFE 
HOUSE” starten. Een gebouw waar zij een (beperkt) aantal 
jonge meisjes kunnen opvangen die in de problemen zitten 
of dreigen te raken. Met counseling en het laten zien van de 
liefde van Jezus willen zij hulp en hoop geven aan deze jonge 
vrouwen en meisjes. Hoop die hun levens positief verandert. 

Daarvoor is geld nodig en Sharety heeft besloten in dit 
project voor voorlopig 2 jaar te participeren. Wij hebben de 
nood gezien en vinden dat er hulp moet worden geboden. Ook 
al is dit beperkt tot wellicht 10 of 20 meisjes, elk leven telt. Na 2 
jaar evalueren wij dit project om te zien hoe het er voor staat. 

Wilt u dit project ook ondersteunen?  Geef dan een gift onder 
vermelding van “Safe House”. 

Een nieuwe uitdaging!

Kerstpakketten 2018

Volgend jaar bestaat dit meisjeskindertehuis 90 jaar. Sharety ondersteunt dit tehuis 
sinds 2003 en heeft een grote renovatie gedaan in 2007 tot en met 2009. Ook 
proberen wij sindsdien de 23 meisjes in dit tehuis aan een sponsor te koppelen. 

De situatie in het huis is niet altijd optimaal. De warden (hoofdleiding) bepaalt voor 
een groot deel de gang van zaken en daarmee ook de sfeer die in het huis heerst.  
Vanaf 2009 hadden we hier onze zorgen over, omdat wij constateerden dat de 
leefwereld/beleving van de (vaak oudere) wardens totaal niet aansloot bij die van de 
meisjes. De sfeer was bedompt en depressief. 

Maar nu, tijdens ons bezoek in september 2018, troffen wij een totaal andere sfeer 
aan. Er was een nieuwe warden aangesteld en, hoewel zij ook 65 jaar is, heeft zij oog 
voor de meisjes en hun leefwereld.  Liefde geven is het belangrijkste vertelde zij ons 
en het was te zien. Er heerste een ontspannen, vrolijke en bijna uitgelaten stemming. 
De meisjes voelden zich vrij om zich te uiten en genoten duidelijk van de liefde van 
deze warden en haar man. Ze heeft ook veel plannen voor verandering en wil meer 
kleur en vrolijkheid in het tehuis brengen. Wij ondersteunen 
dit initiatief en zijn blij met deze ontwikkelingen.  

AROMA's Boys Home bijna 
helemaal opgeknapt.
Ook dit kindertehuis maakte tijdens ons bezoek een 
geweldige indruk. 35 jongens vinden er een “ thuis”. Zij 
zijn hier terecht gekomen omdat er in de thuissituatie 
veel problemen waren. Veelal heeft de rechtbank ze hier 
geplaatst. Dilan Fernando en zijn vrouw Melky hebben er 
goed de wind onder en worden inmiddels geholpen door 
2 echtparen die beiden uit het kindertehuis voortkomen. 
Een prachtig voorbeeld van wat herstel doet in deze levens. 
Dilan spreekt “de taal”van deze jongens, waardoor ze zijn gezag 
accepteren. Verder worden de kinderen opgevoed met de regels 
van Gods Woord. 

De onderkomens zijn geverfd, de slaapzalen voorzien van een tegelvloer, de eetzaal 
is vernieuwd en de keuken is in de verbouw. Van onze ondersteuning (via 10 
sponsor-kinderen) is een toilet annex badkamer opgeknapt. 

Kortom, er is een positieve ontwikkeling gaande. En ook de Probation (raad voor 
de Kinderbescherming) ziet dit en heeft besloten de counseling van de jongens te 
vergoeden. Wie had dit in 2012 kunnen bedenken toen wij besloten hier hulp te 
verlenen in een bijna “failliete boedel”. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al aangekondigd dat wij 
opnieuw kerstpakketten gaan uitreiken aan arme families en kinderen 
uit arme gezinnen. Dit jaar hadden we veel aanvragen en op basis van 
een inschatting van de verwachte inkomsten hebben wij inmiddels de 
verdeling gemaakt. Vol vertrouwen gaan wij €4.000,00 meer uitgeven 
dan wat wij op dit moment hebben ontvangen. 

Ieder jaar is het weer een grote zegen om zoveel families en kinderen 
met Kerst blij te kunnen maken met iets extra’s. In alle pakketten 
gaat dit keer een bijbelboekje voor de kinderen.  Wilt u ons ook dit 
jaar weer met deze actie ondersteunen? Vermeld dan bij uw gift: 
kerstpakketten 2018”. 

V.l.n.r. Yoge en Malathi 
Fernandopulle samen met  

Pastor Roshan en zijn vrouw 
Kavitha

Evelyn nurseries 90 jaar!!

Dilan Fernando en zijn 
vrouw Melky

De nieuwe eetzaal

De warden samen 
met haar man


