
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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E: Sharety90@gmail.com
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Giften zijn fiscaal aftrekbaar, 
Stichting Sharety heeft een 

ANBI-status

                       Volg ons ook 
op Facebook

Ja, 9 juni 2020 is het officieel 30 jaar dat 
st. Sharety bestaat. En nog steeds is het doel 
ongewijzigd: het helpen van de allerarmsten in 
Sri Lanka, ongeacht geslacht, afkomst en religie 
en hen vertellen over het evangelie van Jezus 
Christus en die gekruisigd. En wat is er veel 
gedaan in die afgelopen 30 jaar. Wij konden 
dit allemaal doen dankzij uw hulp, trouwe 
gebedssteun en financiële bijdragen.

En wij gaan graag door. We hebben als bestuur 
nog steeds dezelfde passie als de oprichters 30 
jaar geleden. En de nood is wel veranderd maar 
niet verminderd. Telkens komen er weer nieuwe 
zaken op ons bordje, zoals recentelijk de corona 
crisis, en vorig jaar de bomaanslagen op kerken 
en hotels. Maar ook in het verleden hebben we 
heftige zaken te verwerken gekregen: de Tsunami 
in 2004, de burgeroorlog op zijn heftigst van 2003 
tot 2009 en ook de vele overstromingen als gevolg 
van heftige tropische regenval of grote droogte 
als gevolg van juist te weinig regen. Kortom er is 
altijd wat te doen en de allerarmsten worden bij 
alles het eerst en het zwaarst getroffen. Daar zet 
st. Sharety zich voor in.

Spreuken 19 : 17 is daarbij voor ons een leidraad: 
“Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here; 
Hij zal hem zijn weldaad vergelden”

Daarnaast willen we al onze structurele projecten   
(dat zijn de ondersteuning van montessori 
schooltjes, een Day Care voor gehandicapten, 
een ouderentehuis, enkele kindertehuizen t/m 
weduwen en wezen) blijven helpen met een 
maandelijkse bijdrage. Wij gaan ons jubileum 
niet uitgebreid vieren. Daar is de tijd nu niet naar. 
Maar wij willen wel graag een actie voeren voor 
EXTRA BIJDRAGE zodat wij éénmalig ook weer 
extra kunnen helpen. De duizenden weduwen in 
het noorden en oosten verkeren nog steeds in 
grote armoede. Er is erg veel behoefte aan fietsen 
(voor transport van verbouwde of gemaakte 
producten, voor werk en voor school) en aan 
geiten en kippen. 

Daarom onze vraag aan u: wilt u ons helpen 
en een extra bijdrage overmaken voor ons 
jubileumproject. Een fiets kost € 100,00. Een stel 
geiten (mannetje en vrouwtje) € 175,00.

Love for Sri Lanka is en blijft ons motto. En iedere 
gever van een extra bijdrage ontvangt van ons een 
jubileum pen ter herinnering!

st. Sharety helpt 
al 30 jaar..

.. de allerarmsten 
in Sri Lanka

En weer is er grote nood 
Nog vers in het geheugen ligt de nood na de aanslagen vorig jaar met 
Pasen. Geweldig hoe er toen, door velen, is gereageerd op de vraag om 
hulp. Helaas, helaas is de situatie nu met het corona virus nog veel erger 
dan toen. Er is geen werk en dus ook geen inkomen. Geen sociaal vangnet 

om dat op te vangen en de regering doet vooralsnog weinig tot niets. 

Gelukkig kunnen we via onze contacten en de samenwerking 
met onze partner (Agapè , een individuele groep mensen) 
direct handelen en hebben we al veel kunnen doen. Maar in de 
persoonlijke gesprekken die we telefonisch en via de mail met 

mensen in Sri Lanka hebben horen we hoe schrijnend hun 
situatie is. Vaak maar één maaltijd per dag en met minimale 

voeding. Dan voel je de machteloosheid. Maar, samen 
kunnen we wel iets betekenen voor deze mensen, 
vaak aan de zelfkant van de maatschappij.  Daarom 
de oproep, help de allerarmsten van Sri Lanka door 
deze bittere tijd heen. Een pakket kost tussen de 

1.200 en 2.000 rs. (6 tot 10 Euro). Zeker als straks 
het vakantiegeld weer wordt uitgekeerd een 

moment om aan de mensen te denken die 
snakken naar eten en drinken. 

Helpt u mee ? Vermeld dan bij uw gift 
“Noodhulp”.
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Verder in deze nieuwsbrief :  Onderwijs >> Water, een blijvende uitdaging>>  
Een prachtig kerstfeest voor velen >>  st. Sharety helpt al 30 jaar.



Al heel wat keren hebben wij in onze nieuwsbrieven aandacht 
gevraagd voor één van de grootste problemen in Sri Lanka. 
En dat is gebrek aan schoon water! Op veel plaatsen is er 
onvoldoende water. Water om je te wassen en om voor de 
landbouw te gebruiken. Maar al helemaal geen schoon water 
voor koken en drinken. En als het dan één keer in de zoveel 
tijd regent dan valt er meestal zoveel water dat alles weer 
overstroomt zodat de waterputten weer verontreinigd 
worden met vies water. Kortom er is eigenlijk maar één goede 
oplossing en dat is het maken van tubewells. St. Sharety werkt 
daar doorlopend aan en regelmatig maken wij dan ook een 
nieuwe tubewell. Zo zijn er recent tubewells gemaakt bij 
pastor Patrick in het Mulaitivu district, bij pastor Terrence in 
de buurt van Puttalam en met pastor Saravanan in Vavuniya. 
Ook is er een grote waterput gemaakt bij Kurunagela maar 
die is er alleen voor landbouwdoeleinden. Maar is meer nodig. 
Veel meer. En daarom onze oproep opnieuw: HELP ons bij het 
maken van watervoorzieningen. Maak een gift over onder 
vermelding van “waterhulp”

Water..

Het is alweer een tijd geleden, maar toch willen 
wij u niet onthouden hoe mooi het kerstfeest 
voor velen in Sri Lanka is geweest door de vele 
pakketten die we als st. Sharety konden uitdelen. 
Mede door uw fantastische steun was het 
mogelijk om dit weer te doen. Vele honderden 
gezinnen en alleenstaanden konden worden 
verblijd met wat extra’s in die dure tijden. De 
pakketten worden samengesteld in overleg 
met onze contactpersonen die weten waar 
het meeste behoefte aan is. Maar wel is overal 
een boekje of traktaatje bij gedaan, zodat ook 
de kerstboodschap wordt verspreid. We zijn 
dankbaar dat we het ook in 2019 weer konden 
doen, dankzij vele giften hiervoor. Elk jaar weer 
een grote bemoediging voor de mensen die het zo 
nodig hebben.

..nog steeds een groot 

probleem!!!

Deze Montessori school in Kuliyapitiya wordt geleid door  
Sanga, de vrouw van pastor Dilip Mendis. De school groeit als kool 
en is veruit de beste Montessori school in de hele regio. Zelfs de 
boeddhistische inspecteurs van het onderwijs willen graag hun kinderen 
op deze christelijke school plaatsen.En dus …… moest er worden 
uitgebreid. Eerst van 30 via 45 naar 50 kinderen. En vanaf 2020 nu zelfs 
65 kinderen. Maar dat betekent ook dat het gebouw moest worden 
aangepast. En dat is gebeurd. Begin januari 2020 is er met hulp van 
vele ouders in enkele dagen een flinke uitbreiding en een verbouwing 
gerealiseerd en is er een nieuw dak op het gebouw geplaatst. Er zijn 
4 lokalen ontstaan en dus kunnen de 65 kinderen nu op 4 niveaus les 
krijgen. Een geweldige verbetering waar ook wij – als st. Sharety – erg 
trots op zijn .

Al vele jaren steunen wij de Montessori school in Norwood bij pastor 
Yogarajah en zijn vrouw. Midden in de arme tea-estates is deze gratis 
onderwijsinstelling een groot succes. Zo groot zelfs dat uitbreiding echt 
noodzakelijk was. Maar, de ruimte om uit te breiden was niet zo groot.
Toch is het met enige creativiteit gelukt om er een nieuw lokaal bij te 
bouwen. Hierdoor kunnen de klassen weer worden gescheiden en is 
er ook ruimte gekomen voor de door de overheid verplicht gestelde 
“sickroom”. Door veel zelfwerkzaamheid van zowel de pastor als de 
ouders zijn de kosten beperkt gebleven. Het resultaat is er niet minder 
om. En de kinderen zijn er erg blij mee. 

Zo probeert st. Sharety zo effectief mogelijk met het geld van uw 
giften om te gaan en zo zuinig mogelijk toch de direct noodzakelijke 
voorzieningen te realiseren.  Onze overhead is nog geen 5% per jaar.  
Uw giften komt dus altijd goed terecht.  Blijf ons daarom ook nu – nu het 
economisch minder gaat- ondersteunen. 

Zonder uw hulp kunnen wij immers niets doen!!!

Het schooltje in het afgelegen Maha Oya, in het oosten 
van Sri Lanka nabij Ampara, is per 1 januari 2019 gestart. 
Een tijdelijk gebouwtje, opgetrokken van klei, maar met 
ontzettend creatieve en gemotiveerde leerkrachten. Wat 

een genot om dit schooltje te zien en te bezoeken.

Nu hebben wij in het kader van ons Micro Credit project een 
echtpaar uit Negombo gevraagd om schooltassen te maken voor de 
kinderen in dit schooltje. En dit is echt een geweldig succes geworden. 
Aan de hand van wat door ons gegeven voorbeelden zijn er prachtige 
tassen gemaakt en daarmee zijn de kinderen het nieuwe schooljaar 2020 
begonnen. Wat waren ze er blij mee. En wij ook. Daarom willen we dit 
echtpaar voor alle st. Sharety schooltjes nieuwe tassen laten maken en die 
gratis uitreiken aan de kinderen. Het mes snijdt aan 2 kanten. Het echtpaar 
heeft zinvolle bezigheden en verdienen een bescheiden inkomen en wij 
kunnen de kinderen van de schooltjes en hun ouders heel blij maken.

Helpt u mee dit project verder uit te bouwen? Maak dan een gift over onder 
vermelding van “schooltassen”. Eén tas kost aan materiaal en arbeid € 8,00.

Een prachtig kerstfeest voor velen.

Nieuwe schooltassen voor 
MaHa Oya schooltje.

Een extra lokaal in Norwood. 

OnderwijsKuliyapitiya school 
verbouwd en vergroot.


