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In de maand december deelt Sharety via de lokale kerken 
duizenden pakketten uit aan de allerarmsten. Families 
een voedselpakket en kinderen een schoolpakket. Ieder 
jaar weer een enorm feest en zo worden vele mensen 
gezegend.

In de pakketten zit ook een traktaat en/of een mooi 
kinderboekje. Dit jaar voor de kinderen een speciaal 

boekje over de recente bomaanslagen in Sri Lanka, daarin 
vooral wijzend op de liefde van en veiligheid bij God.

De aanvraag om kerstpakketten te mogen verspreiden is 
heel erg groot…. 
Wilt u hiervoor een kerstbijdrage geven? Vermeld dan 
“Kerst 2019”.

...we share Gods LOVE!!

Verder in deze nieuwsbrief :  Offi ciële openingen >> Kleding voor de babykliniek >>  Succesvolle instalatie 
van een tubewell  >>  Empowered Rangers >> Gehandicapten in beeld >>Van het bestuur...

Kerst ...Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
En het is weer een jaar waarin veel is gebeurd. 
In de wereld, maar zeker ook in Sri Lanka. Denk 
onder andere aan de aanslagen op kerken en 
hotels. Bizar. Ook daar hebben we als st. Sharety 
gelukkig kunnen helpen. Net als in de meer dan 35
projecten die we als kleine stichting 
ondersteunen. 

En dat kan alleen maar dankzij uw hulp. We 
voelen ons als bestuur dan ook enorm gezegend 
met een trouwe achterban. U DUS !!! 
En natuurlijk kunnen we dit werk alleen met Gods 
hulp doen.

Als bestuur van st. Sharety willen we u uiteraard 
hartelijk danken voor uw trouw in fi nanciën en 
gebeden. We hopen en bidden dat we dit werk 
nog lang mogen doen om de allerarmsten in Sri 
Lanka te helpen in hun nood. Want, helaas, is die 
er nog steeds in hoge mate.

Wij wensen u zinvolle kerstdagen toe en daarmee 
bedoel ik dat Jezus die betekenis heeft in uw 
leven waarvoor Hij werd geboren. Pas dan is het 
Kerstfeest echt een FEEST.

En dankbaar voor het oude jaar, strekken we ons 
weer uit naar 2020. Daarvoor wensen we u alle 
goeds. Gezondheid, liefde, geluk, voorspoed en 
bovenal Gods zegen, want uiteindelijk is daaraan 
ALLES gelegen.

Het Sharety bestuur controleert de projecten 
regelmatig. Onze secretaris en zijn vrouw, 
beiden bestuurslid van st. Sharety, hebben 
afgelopen september 2019 weer bijna alle 
projecten van Sharety in Sri Lanka bezocht.
Regelmatig persoonlijk contact met onze 
uitvoerders in het veld en controle van de
uitgevoerde projecten is ons inziens gewoon 
noodzakelijk om er zeker van te zijn dat uw geld 
ook echt goed besteed wordt.

Op eigen kosten hebben zij deze reis gemaakt 
en gezien dat heel veel projecten goed draaien, 
een enorme hulp zijn voor de allerarmsten en 
veranderingen in levens en gezinnen teweeg 
brengen. Armoede spiralen worden doorbroken 
en /of mensen worden bemoedigd in hun 
dagelijkse strijd van het bestaan.Niet overal ging 
het goed. En ook dan is persoonlijk contact en het 
uitzoeken van de problemen zo belangrijk.

Alle mediators zijn zo blij met onze hulp. Zonder 
onze hulp zouden zij niets kunnen doen. En naast 
alle materiële hulp verkondigen zij overal het 
evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. 
Wij willen graag doorgaan maar hebben daarbij 
uw hulp nodig. Wilt u voor het algemene werk van 
onze stichting een gift geven? Groot of klein, het 
stelt ons in staat om door te gaan. Volgend jaar al 
weer 30 jaar.



<< Ja je maakt wat mee als bestuurder van Sharety.  
Afgelopen september opende onze secretaris in 
Gampaha 8 gebouwde toiletten. Een uur lang klom hij 
van hoog naar laag en weer omhoog om bij deze nieuwe 
toiletten te komen.

Sommige bewoners hadden het toilet al weken niet 
gebruikt om te wachten op deze opening. Het is een 
hele klus geweest om ze te bouwen. De aanvoerweg was 
enorm slecht en al het materiaal moest vaak ver met de 
hand worden gedragen. Maar met hulp van de trotse 
bewoners is het gelukt.

In de rubber estate zijn er nu weer 8 huizen voorzien 
van een toilet. We gaan aan de volgende 7 beginnen. 
Maar dan is ons geld op. En er zijn er nog veel te gaan. 
Helpt u mee? Stort dan uw gift onder vermelding 
“toiletten”.

Dat waren ze al bij pastor Ramesh en zijn vrouw Kavida in Paranthan 
voordat wij hen leerden kennen. Pastor Ramesh mist door de  
burgeroorlog zelf een been en heeft altijd een warm hart gehad voor 

deze doelgroep. Met bescheiden middelen verleenden zij al wat hulp, 
maar sinds ruim een jaar geeft Sharety hen maandelijks een vast 

bedrag. Hiermee helpen zij 17 gehandicapten en hun families. Met 
van alles wat nodig is: voedselpakketten, hulpmiddelen, lakens en 
medicijnen.

Elke maand bezoeken hij en zijn vrouw alle gehandicapten. Wij 
bezochten er afgelopen september een aantal en zagen hoe hard 

deze hulp nodig is. Sri Lanka kent geen sociaal vangnet voor deze 
mensen en vaak kunnen ze niet meer werken. En geen werk 
is geen geld. Pastor Ramesh wil zijn programma graag wat 

uitbreiden. Meer gehandicapten steunen en een maandelijkse 
ontspanning- en activiteitendag voor hen organiseren. Hij 

vraagt dan ook om meer maandelijks budget van ons. Wilt u 
mee doen? Steun ons dan met een maandelijks bedrag voor 

minimaal 2 jaar onder vermelding “Gehandicaptenhulp”.

Het montessorischooltje bij Esther en 
Thevakumar in Puttalam, waar dagelijks 50 
kinderen onderwijs en een maaltijd krijgen, 
was allang toe aan een nieuwe keuken. 
De oude open keuken was een makkelijke 
prooi voor ongedierte. Sharety gaf dit jaar 
het geld en in september werd de nieuwe 
keuken offi cieel geopend. Met als afsluiting 
het planten van een “gedenk” boom. Werkelijk een “plaatje” 
en een enorme verbetering voor iedereen.

Na ruim 1½ jaar zijn we opnieuw naar Eswaripuram gegaan. 
In dit dorp hebben we in april 2018 een tubewell met 
purifyinstallatie gerealiseerd en we waren benieuwd naar de 
effecten hiervan.

Het heeft een jaar niet geregend in dit gebied en de
waterputten staan droog. Dus deze voorziening was 
net op tijd gemaakt. En wat zijn de dorpsoudsten enorm 
enthousiast! De installatie werkt zoals verwacht en 
’s morgens en ’s middags kunnen de dorpsbewoners schoon, 
goed en gezuiverd drinkwater kopen. En dat doen ze ook 
volop. Het geld dat hiermee wordt verdiend is voor het 
onderhoud van de installatie. Dit regelt het dorp zelf. 

De gezondheid van de mensen is volgens de dorpsoudsten 
verbeterd en velen hebben geen nierklachten meer. 
Kortom, dit is een enorm goede voorziening en goed om te 
controleren dat iets ook echt functioneert zoals gedacht.

In Dehiwela ondersteunen we via 
Community concern een babykliniek
en een voedselprogramma. Vorig jaar 
hebben wij met Kerst de ouders van de babies 
en kinderen in deze projecten kleding voor 
hun kinderen kunnen geven.  Dit was in 
principe éénmalig. Maar het project was 
zo’n succes en zo’n grote hulp voor de 
arme ouders dat dit jaar opnieuw een 

voorstel bij ons is neergelegd.

Wij willen hieraan weer graag 
meedoen. Het gevraagde bedrag 

is € 1.300  voor 250 kinderen 
Als Sharety willen we weer gaan 

voor deze extra kerstgift? Doet u 
mee? Vermeld dan bij uw bijdrage 

“kerstkledingactie CC” Hierbij wat 
foto’s van vorig jaar.

<< Al jaren ondersteunen wij als st. Sharety het 
montessorischooltje in de sloppenwijk van Kohuwela
in een wijk van Colombo. Mala Mendis heeft daar de leiding 
en haar zoon, Ashean, helpt haar. Ashean dacht verder. 
“wat gebeurt er met de kinderen die het schooltje hebben 
verlaten en weer in de thuissituatie terechtkomen”? Velen 
gaan naar de government school maar in de weekenden is 
er weinig. Daarvoor heeft hij samen met zijn broer Enoh 
en zus Virby een plan opgesteld om in de weekenden een 
gedegen programma voor de jongeren te ontwikkelen. Sport 
en spel maar ook inhoudelijk de jongeren bewust maken van 
verantwoordelijkheid en hygiëne.

Uit de sloppenwijk komen nu in de weekenden (zaterdags 
en zondags) zo’n 100 – 120 tieners. Ashean heeft zelfs zijn 
baan als chef bij een reisbureau daarvoor opgezegd om 
zich volledig te kunnen weiden aan dit project. Uiteraard 
ondersteunen we dit project graag. Doet u mee? Vermeld dan 
bij uw gift “Empowered Rangers”.

Heeft u ooit uw 
toilet off icieel 
geopend?

Wow, wat is de keuken mooi geworden!

Tubewell  met purify install atie een groot succes
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Opnieuw kleding voor de babykliniek?
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Gehandicapten in beeld...


