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Wij willen al onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
steun in 2015. In 2016 hopen wij ook
weer op jullie steun te mogen rekenen.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2016.

Donateurs bedankt!

Dutch Nursery School

Behalve donaties van onze vaste
donateurs, ontvingen wij ook nog
een aantal bijzondere giften. Zo
ontvingen wij een bijdrage van PMC
Waalre en een zeer gulle gever die
graag anoniem wil blijven. Wij willen
graag alle donateurs hartelijk
bedanken voor hun giften. Zonder
deze bijdragen was het niet mogelijk
geweest al de genoemde
werkzaamheden in Baddegama te
verrichten.

Als stichting hebben we in 2015 weer onze
jaarlijkse schoolbijdrage van €7.500 kunnen
overmaken. Momenteel bezoeken 324 kinderen
de school en onze bijdrage maakt ook voor
kansarme kinderen het volgen van onderwijs
mogelijk. Alle kansarme kinderen worden
toegelaten, los van geloofsovertuiging of
rassenafkomst.

Vrijwilligerswerk in Sri Lanka
In april 2015 heeft
scholengemeenschap Sophianum
twee weken in Sri Lanka gewerkt.
Zij hebben daarbij de handen uit de
mouwen gestoken bij de school van
monnik Piyananda. Zo is het dak
van de kantine vernieuwd en zijn de
klaslokalen opgeknapt. In juli 2015
bezocht een groep afgestudeerde
VWO-ers van Stella Maris uit
Meerssen Sri Lanka. Zij hebben twee
weken lang gewerkt op Robs
Educational Farm. De boerderij is
geschilderd en er is een financiële
bijdrage gedaan om de benodigde
watertank aan te kopen.

Robs Educational Farm
In 2015 hebben we ook €3.250 bijgedragen aan
Robs Educational Farm. Dit project hebben wij
samen met stichting Senehasa en Porta Goes
Baddegama opgezet, om onze projecten op
termijn selfsupporting te maken. Zoals u wellicht
weet betreft het hier een kleinschalige boerderij
waarop jonge kansarme agrariërs het vak
kunnen leren.
Op deze boerderij worden onder begeleiding
kaneel, bananen, mango’s en groenten
verbouwd. Ook verrijst er een kweekkas voor het
stekken van jonge planten. In januari 2016 gaat
Porta Goes Baddegama weer aan de slag met de
agrariërs om de werkzaamheden op de boerderij
te klaren. Wij zullen ons daarna focussen op een
nieuw project om de levensstandaard van de
(plattelands)kinderen te verbeteren.
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Jubileumsponsordiner op maandag 25 april 2016
Beste donateurs, vrienden, kennissen, familieleden en sympathisanten,
In 1986 begon wijlen pater Harry van der Looij zijn levenswerk om een school te stichten voor de
kansarme kinderen van Baddegama. Met de hulp van de boeddhistische monnik Banagala
Gunarathana en de financiële inbreng van u en nog vele donateurs is die droom meer dan
werkelijkheid geworden. Sterker nog: er is nog veel meer tot stand gekomen vanuit de naar hem
genoemde stichting. Zo zijn er initiatieven ontplooid om een huis voor ouderen (Senehasa) en een
kleinschalige boerderij voor kansarme jonge agrariërs te realiseren (Robs Educational Farm). Om dat
30-jarig jubileum enig cachet te verlenen, organiseert onze stichting een jubileumsponsordiner,
waarvoor IEDEREEN van harte wordt uitgenodigd.
Dit jubileumevenement vindt plaats op maandag 25 april 2016 in WOKparadijs De Kroon,
Rijksweg 64, 6269 AD in Margraten en begint om 19.00 uur. U kunt daaraan deelnemen voor
de all-in prijs van € 30,00. Voor elk bestaansjaar dus € 1,-! Dat betekent dat u tweeëneenhalf uur
lang (tot 21.30 uur) uw smaakpapillen mag verwennen met alle aanwezige spijzen en dranken! Al
smullend steunt u ook nog eens financieel ons werk in Sri Lanka, want eigenlijk kost dat diner €
25,00 per persoon.
Wij zouden het fijn vinden u daar te mogen ontmoeten. We zullen ook de gelegenheid nemen u met
woord en beeld te informeren over de huidige stand van zaken van ons ontwikkelingswerk in
Baddegama.
U bent van deelname verzekerd als u € 30,00 per persoon stort op ons bankrekeningnummer:
NL83 RABO 0102 2840 91 t.n.v. ‘van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’ onder vermelding van
‘sponsordiner 25 april 2016’. Vermeldt u s.v.p. ook om welke deelnemer(s) het gaat. U mag
aangeven bij welke groep deelnemers wij u een plaats mogen reserveren. Kies bijvoorbeeld de naam
van een familie, gezelschap e.d. Misschien een leuk idee om iemand tijdens de komende Feestdagen
met een uitnodiging voor dit diner te verrassen? Graag zien we uw deelname/bijdrage vóór 1 april
2016 tegemoet. Uiteraard moeten we het principe hanteren dat wie het eerst komt, het eerst maalt.
Komt uw bijdrage dus binnen als de zaal vol is, zullen we uw bijdrage per ommegaande terugboeken.

Lezingen
In 2015 verzorgden wij
een aantal lezingen en
ontvingen wij van Zij Actief
Mechelen en Vrouwengilde
Simpelveld een leuke
donatie. Wilt u ook
luisteren naar een mooi
verhaal over ons werk in
Sri Lanka? Neemt u dan
contact met ons op!

Kleding- en Frituurvetactie
Om structureel geld te genereren voor onze
projecten houden wij maandelijks een
kledinginzamelingsactie in Mechelen. Bij
boerderijwinkel Géron aan de Pastoor
Ruttenstraat 2, vindt u onze
kledingcontainer. Daarnaast zamelen wij ook
op twee locaties frituurvet in. Dit kunt u
inleveren bij boerderwinkel Géron en
basisschool A gene Wienberg
(Hilleshagerweg 32). Behalve dat het goed is
voor het milieu, levert het onze stichting een
aardige cent op.

