
Een nieuw schooltje .. 
In maart 2019 zijn we op bezoek bij een nieuw schooltje in Maha Oya, in 
het midden – oosten van Sri Lanka. Dit schooltje staat in de “middle of 
nowhere” en wordt vanaf januari 2019 door ons gesteund.

In de enorme hitte treffen we een prachtig omheind terrein aan met in 
het midden een school van klei en helemaal  open. De omheining is heel 
creatief gemaakt met palen die op omgekeerde, gekleurde potloden 
lijken. De lerares, Jeveeni Presancha, is bijzonder creatief en heeft 
allerlei spelletjes zelf bedacht en gemaakt. Inlegpuzzels van karton 
en andere educatieve spelletjes. 

Buiten is een heel parcours gemaakt van speeltoestellen voor de 
kinderen. Klauteren en klimmen,  maar er is ook een muziekhoek en 
een keukentje om koken te oefenen. Heel bijzonder en we zijn blij en 
dankbaar hier steun aan te kunnen geven. 

Na 1 jaar gaan we kijken of we het lemen gebouw wat nu dienst doet 
als school, kunnen vervangen door een stenen versie. 

Verder in deze nieuwsbrief :  Hoe gaat het nu in Wellawaya? >> De uitkomst voor slechtziende 
kinderen  >>  Een terugblik op onze kerstpakketten actie >> Handgemaakte knuffels.
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Al enkele jaren geven we af en toe een paar geiten aan weduwen 
in het noorden en oosten van Sri Lanka. Tot nu toe had dit project 

niet echt onze aandacht maar nu – na ruim 4 jaar – blijkt het een 
groot succes te zijn voor de weduwen die een paar geiten ontvingen. 

De geiten en kippen zorgen voor een aanvullend inkomen. Ze leveren 
melk, kaas en eieren en jonge geitjes en kuikens leveren geld op voor de 

eigenaren.  Kortom: we willen dit project echt uit gaan breiden en veel 
arme weduwen en families met kinderen hiermee helpen.

Wilt u ook zo’n prachtig cadeau geven? Een geiten echtpaar kost € 175 en 
4 kippen en een haan kosten € 35.

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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Giften zijn fiscaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status

                       Volg ons ook 
op Facebook

Op onze bestuursreis van febr/
maart 2019 zijn we natuurlijk 
ook weer een paar keer in “ons” 
ouderenhuis geweest. 
Het is altijd een feest om de 
ouderen daar te ontmoeten. 
De liefdevolle zorg die zij 
krijgen van Christine (de 
matron), nu samen met haar 
man Lester, is ontroerend. Er 
heerst een oase van rust en 

liefde. 

Samen met Lester en 
Christine konden we 
weer wat noodzakelijke 
aanschaffingen doen, 
zoals een rijstkoker, een noodlamp en een strijkijzer, maar 

ook nieuwe, kleurrijke lakens en  kussenslopen voor alle 
bewoners en nieuwe tafelkleden. Om de kosten te 

drukken zal een bewoonster de lakens en kussens 
zelf naaien. 

Onze hulp werd ook gevraagd voor de sponsoring 
van nog 2 ouderen die geen pensioen hebben. 
Misschien iets voor u?  De sponsoring bedraagt 
€ 25 per maand.  Wilt u een bejaarde sponsoren, 
neem dan contact op met Anja Oosterhoff: 036 
523 5668 of per mail y.oosterhoff@kpnmail.nl.

<< Twee blije families die al een 
geitenpaartje mochten ontvangen.

Doe mij cadeau!

.. en zo fantastisch

Altijd fijn om in Rani Violet te zijn!



De uitkomst voor slechtziende kinderen

In Kirulapona, een wijk van Colombo, ondersteunen we al jaren het schooltje van Mala Mendis. Ze doet dat met veel 
enthousiasme midden in een sloppenwijk waar veel drugs- en drankgebruik en ook veel misbruik en prostitutie is. Haar 

zoons Ashean en Enoh en dochter Virby helpen haar enorm. Het is altijd een feest om er te komen. Mala’s 
kinderen wilden graag ook wat doen voor de tieners in deze sloppenwijk, want  wat 

gebeurt er met de kinderen als ze de Montessorischool verlaten? Toen hebben 
ze het plan opgevat om met een megafoon de sloppenwijk in te gaan en de 
tieners op te roepen om samen te komen. Tot hun eigen verbazing kwamen 
daar 120 – 150 tieners op af. Op zaterdag en zondag  zijn er nu meetings onder 
de naam “EMPOWERED RANGERS”. Naast sport en spel worden allerlei 

normen en waarden bijgebracht. Echt een bijzonder initiatief dat onze 
ondersteuning verdient. Wilt u meedoen, geef dan een gift m.v.v. “Rangers” 

Begin dit jaar ontvingen wij een voorstel en verzoek om hulp bij  de uitbreiding van de 
tutionlessen in Wellawaya. Pastor Wasan is daar in 2008 met bescheiden hulp van ons 
gestart met het geven van gratis lessen in Tamil, Engels, rekenen en computers (de 
zogenaamde tutionlessen). Hij hielp hiermee arme gezinnen die zich deze extra lessen 
voor hun kinderen niet konden veroorloven en hij probeerde de kinderen zo ook 
geïnteresseerd te maken voor de zondagschoollessen in zijn kerk op zondag. 

Hij startte met 12 kinderen. Nu komen er elke zaterdag zo’n 135 kinderen naar zijn 
kerk, waar de lessen deels binnen en deels buiten worden gegeven. De resultaten 
zijn geweldig. Door deze extra lessen halen de kinderen hogere cijfers op de 
governmentschool. Maar zowel de kinderen als de ouders getuigen ook dat ze 
hierdoor voor het eerst over Jezus Christus gehoord hebben. Een aantal families komt 
regelmatig naar de kerk. 

Door de toename van het aantal kinderen is er behoefte aan extra computers, een 
kopieermachine en meer tafels en stoelen. Ook een verdere overkapping van het buiten gedeelte 
is noodzakelijk. Vanaf januari 2019 krijgen de kinderen ook een lunch. Velen kregen 
geen lunch mee van hun ouders omdat ze er het geld niet voor hebben. De kinderen 
deelden het eten met elkaar maar dat was niet meer voldoende. 

Wij hebben besloten mee te werken aan de uitbreiding van dit prachtige project. 
De totale kosten zijn ongeveer € 2.500. Wij voeren hiervoor dus actie. Ook via 
deze nieuwsbrief. Doet u mee?  Vermeld dan bij uw gift “tutionlessen”. 

Wat gebeurt er na de montessorischool

Ook in 2018 kregen weer duizenden kinderen en families blij  
een kerstpakket. Als bestuur zijn we ieder jaar weer blij met 
de mogelijkheid om zoveel geld in december hiervoor naar Sri Lanka 

te kunnen overmaken. De pastors en contactpersonen 
van de projecten zijn dankbaar dat zij elke 
kerst  zoveel geld ontvangen, maar de hele 

organisatie is een enorm grote klus. Zowel 
voor hen als voor ons. Maar als we dan 

de foto’s zien met de blijde gezichten en 
beseffen dat veel kinderen door deze 

pakketten weer schoolspullen 
hebben ontvangen voor het nieuwe 

schooljaar en dat er veel families 
in hun armoede geholpen zijn, dan 

hebben we het vele werk er dik voor 
over. Hartelijk dank voor al uw giften! 

Want alleen dankzij uw hulp kunnen we 
dit doen!

Hoe gaat het nu in Wellawaya? Pastor 
Wassan

Wellawaya

Helpt 
u mee? 

We hopen dit 
jaar voor  € 2.250 te 
investeren. Onderzoek, 

medicijnen en een bril 
voor één kind kosten 

ongeveer €75.

Reeds eerder hebben wij aandacht gevraagd voor onze actie “Beter Zicht”. Dit project is zo’n geweldig 
succes dat wij hiermee willen doorgaan en opnieuw uw hulp hiervoor willen vragen.

Van pastor Wasan in Wellawaya, die voor ons dit project begeleidt, kregen we een prachtig en
getuigend rapport over deze hulp aan arme kinderen. Sommigen waren al 60% van hun 
gezichtsvermogen kwijt. Bij een oogarts in het ziekenhuis kregen zij nu de juiste diagnose, de juiste 
medicijnen en de juiste bril. En dat voor het eerst in hun leven. Ze kunnen nu weer meekomen op 
school en er is weer hoop voor hun toekomst. Maar de nood is zo hoog. Er zijn nog zoveel 
kinderen die in dezelfde situatie verkeren en die willen wij natuurlijk ook helpen. Daarom is 
het ons streven om in 2019 opnieuw 30 kinderen van een goede bril te voorzien.

Al jaren ondersteunen we Shirantha & Toni Fernando in Negombo. Een paar weken na hun huwelijk kreeg Shirantha een 
een ongeluk, waardoor hij in een rolstoel belandde. Altijd treft ons weer de ongelooflijk blijde en enthousiaste houding 
van dit stel. Ondanks deze  zware beproeving, maken ze samen er het beste van. 

Toni is erg bedreven in de naaikunst. Om haar wat afleiding te geven hebben we besloten dat zij voor Sharety kleine 
knuffeldieren kan maken die we in Nederland willen gaan verkopen. Daarnaast maakt ze ook leuke rugtasjes voor 
kinderen met afbeeldingen van dieren. Op de foto’s ziet u van beide wat voorbeelden. Mocht u hierin geïnteresseerd
 zijn, laat  het ons maar weten. (sharety90@gmail.com) . We hebben nu een klein aantal meegenomen, maar in mei 2019 
zullen er meer knuffels meekomen. Voor Toni een goede bezigheid en daardoor hebben zij samen ook weer een klein 
beetje inkomen extra. Mocht u de gemaakte knuffels willen kopen dan kan dat van 2 tot 5 euro. 
                              De schooltasjes zijn 15.

Handgemaakte knuffelbeesten 

Wat een feest die
Kerstpakketten


