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Samen met de rest van de wereld werden wij die bewuste 
paaszondag opgeschrikt door dit verschrikkelijke 
nieuws. Hoewel er gelukkig geen bekenden van ons bij de 
slachtoffers of gewonden waren, werden wij al vrij snel 
daarna benaderd door enkele van onze contactpersonen die 
hulp wilden gaan bieden aan de kerken waarmee zij - ieder 
op hun manier – contacten hebben.  

Dankzij een spontane collecte in de kerk van één van onze 
bestuursleden konden wij die hulpverlening ook bieden. 

Uiteindelijk hebben we in alle drie de getroffen kerken direct 
aan slachtoffers hulp kunnen geven. Voor ruim € 5.000 is er 
bijgestaan met medicijnen, verbandmiddelen, lakens en ook 
voedselpakketten. 

De regering heeft veel toezeggingen voor (financiële) hulp 
gedaan maar nog niet echt waargemaakt. Wij hopen dat 
dit wel gebeurt. Wij hebben in ieder geval “ons bescheiden 
steentje” kunnen bijdragen. 

• Tubewell, nu in Pandaravanniyan Village.
In het zeer droge district Mullaitivu in het oosten van Sri Lanka is in het 
verleden veel gevochten in de strijd tussen de Tamils en Singalezen. Het 
leven komt nog steeds maar moeizaam op gang. Vaak verzuchten we dat in 
het noorden en oosten van Sri Lanka de tijd helaas nog zo’n 40 jaar achter 
loopt. 

Gelukkig kunnen we door onze contacten ook daar nu aardig aan de slag. 
Pastor Patrick heeft nu de derde tubewell kunnen openen waardoor weer 
veel gezinnen goed en schoon water hebben. Een zegen voor de omgeving. 

Graag wil hij nog een tubewell plaatsen in dit gebied. Om nog meer 
mensen te helpen aan één van de eerste levensbehoeften: water. Voor 

ons zo vanzelfsprekend. Voor veel Sri Lankanen nog steeds 
niet. Wilt u helpen, vermeld dan bij uw gift : 

WATER.

Bomaanslagen in Sri Lanka 
Op paaszondag 21 april 2019 vonden er kort na elkaar acht 
aanslagen plaats in Sri Lanka. Onder meer drie kerken en drie 
luxe hotels waren het doelwit. Er vielen 253 doden en ca. 500 
gewonden. 

De aanslagen werden volgens een functionaris van de regering 
van Sri Lanka gepleegd door de islamitische terreurgroep 
National Thowheeth Jama’ath (NTJ)

De eerste 6 aanslagen  bij kerken en hotels waren op elkaar 
afgestemd en werden om 8.45 uur lokale tijd gepleegd. Drie 
explosies vonden plaats in luxe hotels in de hoofdstad Colombo: 
het Shangri-La, het Cinnamon Grand en Kingsbury-hotel. Er 
waren ook explosies bij drie kerken: de St. Antony’s church in 
Colombo, de St. Sebastian church in Negombo 30 kilometer van 
Colombo en de Zion church in Batticaloa aan de oostkust van het 
land.

• Ons gehandicaptenproject breidt uit
Pastor Sivanathan en zijn vrouw Kavitha gaan onverstoorbaar door 
met het verder uitbouwen  van de Day Care voor gehandicapten in 
Kaluwanchikudy in het oosten van Sri Lanka. Er is gebrek aan 
ruimte en wij gaan hen helpen met de bouw van 
een nieuw lokaal. Dan kunnen de 
oudere en jongere 
gehandicapten apart 
begeleid worden zodat 
ze zich ieder op hun 
eigen niveau kunnen 
ontwikkelen. 

We zijn altijd weer blij 
verrast door de liefde en 
genegenheid die Kavitha en 
haar team geven aan deze 
kwetsbare mensen.  Gelukkig 
zien we ook hier progressie. 
Fantastisch!

Bouwprojecten



Zoiets normaals als 
een fiets..
Op onze reizen naar Sri Lanka wordt er 
vaak om fietsen verzocht. Met name voor 
schoolkinderen en weduwen.  En zeker in het 
noorden en oosten van Sri Lanka, waar de 
afstanden naar scholen en winkels aanzienlijk 
groter zijn dan in het midden en westen van het land 
is de vraag groot.  

Daarom hebben we als st. Sharety besloten om 
meer fietsen te gaan verstrekken.  In plaats van 
uren lopen (inderdaad uren) wordt de reistijd 
met een fiets behoorlijk korter. En zo blijft er 
meer tijd over voor  huiswerk en daarna 
ook voor sport en spel.  Dit is zo belangrijk 
voor kinderen. Doet u mee ? Vermeld dan 
bij uw gift : FIETS.

Regelmatig hebben wij in onze nieuwsbrieven verslag gedaan van de 
montessorischooltjes die wij in Sri Lanka ondersteunen. In de afgelopen 20 
jaar hebben wij er zo’n 15 maandelijks ondersteund en ook hebben wij diverse 
nieuwe schooltjes gebouwd en oude gebouwtjes vervangen. 

Het onderwijs op deze schooltjes is – mede dankzij de financiële 
ondersteuning van st. Sharety – van een hoog niveau. De meeste leerlingen 
beginnen daarna met een behoorlijke voorsprong aan het onderwijstraject van de 
overheid.  Dat is mooi, maar ook de gebouwen, het meubilair en sanitair vragen om goed 
onderhoud. Daarnaast moeten de  speeltoestellen regelmatig worden opgeknapt of 
vernieuwd waarbij ook modernere  materialen worden gebruikt. Het onderhoud blijft nog wel 
eens wat achter bij de rest en graag  willen wij de gebouwen en het meubilair in het komende 

Vliegen en muggen
De reclames in Nederland hebben het over tijgermuggen, steekmuggen en 
andere vervelende vliegende insecten en adviseren dan After Bite. Overal te 
koop. 

Zo niet in Sri Lanka. En ook daar hebben ze erg veel last van vliegen en vooral 
steekmuggen. Gelukkig niet meer van de malariamug, maar toch wil iedereen 
graag slapen zonder gestoken te worden en met jeukbulten op te staan. Wel 
is er de gevaarlijke mug die dengue (knokkelkoorts) veroorzaakt. Daarom is 
de vraag naar muskietennetten onophoudelijk groot en regelmatig geven wij 
hiervoor geld aan lokale pastors die dan weer een aantal families blij kunnen 
maken met zo’n beschermend net. Zo heeft recent pastor Joshua Paul uit 
Rideegama weer geld voor 25 netten gekregen. 

Graag willen we meer netten verstrekken. Helpt u ons? Geef dan een gift voor 
muskietennetten. Een net kost ongeveer € 8,25.

Bij hun bezoek aan Puthuvattuvan village, een arm dorp in het noorden van 
Sri Lanka, kregen de voorzitter en zijn vrouw afgelopen voorjaar het verzoek 

om een school te helpen met nieuwe tafels en stoelen. Deze Hindoe school 
verkeert in een erbarmelijke staat en de overheid doet niets. Er waren alleen 

kapotte en versleten stoeltjes. De tafels ontbraken. 

Pastor Shanthan en zijn vader pastor Santhanapillai van de Church 
of Prayer Mission hebben al langer contacten met het hoofd van de 

school en op zondag mag hun kerk dit gebouw gebruiken voor een 
zondagschoolprogramma. Maar ook dan moeten de kinderen 

gebruik maken van de slechte en kapotte stoelen zonder tafels. 

Voor ons aanleiding om én de school én dus de zondagschool te 
helpen. Er zijn 50 nieuwe stoeltjes met armleuningen, 6 ronde 

tafels en 10 stoeltjes zonder armleuningen gegeven. Wat is 
iedereen blij met deze hulp. 

onderhoud

Nieuwe tafels en 
stoelen

Onderwijs

Kerstpakketten in 2019
De jaarlijkse kerstpakkettenactie van onze stichting is altijd 

een geweldig succes. Heel veel, vooral arme mensen, worden 
zo 1 keer per jaar rond het Kerstfeest geholpen met iets extra’s 

en tevens bereikt met het evangelie. Dus gaan we dit ook in 2019 
weer organiseren. De voorbereidingen zijn al in april j.l. gestart. 
Het traktaat en het kinderboekje worden op dit moment 
ontworpen en wij starten door deze nieuwsbrief weer met de 
fondswerving voor de pakketten. Helpt u ons om deze actie ook in 

2019 weer tot een succes te maken? Geef dan een gift onder 
vermelding “KERST 2019”!

jaar, 2020, allemaal weer op een goed niveau brengen.

Dit vergt extra geld en daarbij hebben wij uw hulp nodig. Wilt u een extra gift overmaken voor 
het “onderhoudsfonds schooltjes”? 


