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Wij willen al onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
steun in 2016. In 2017 hopen wij ook
weer op jullie steun te mogen rekenen.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2017.

Mechelse kunstenaar Miko in actie voor Sri Lanka
De Mechelse kunstenaar Miko en zijn dochters Esther en Judith, beheerders van de online-galerie
‘miko-digipaintings’, zijn erg begaan met het lot van de lijdende medemens wereldbreed. Zij willen niet
langer lijdzaam toekijken, maar iets bijdragen aan het lenigen van de nood van de kansarme
medemens op mondiaal vlak.
Miko (Miechel Kockelkoren) is een digitaal-art kunstenaar. Hij vervaardigt computerschilderijen, die
variëren in stijl van design en zijn figuratief, abstract, surrealistisch tot decoratief van aard. Gevoed
door zijn veelzijdige creativiteit, een durende onrust om te creëren en zijn gevoel voor kleur en beeld,
vond hij zijn eigen individuele creatieve expressie in het vervaardigen van deze computerschilderijen.
Zijn dochters beheren zijn computerschilderijen. Elk schilderij wordt vervaardigd op een soort canvas,
is kostbaar en uniek. Om die uniciteit te benadrukken wordt een echtheidscertificaat bijgeleverd. Voor
de beeldvorming is het wellicht raadzaam eens een kijkje te nemen op de website van Miko
Digipaintings (www.miko-digipaintings.com).
Nu willen de Kockelkorens het schilderij dat de naam ‘Flower’ draagt (zie foto) gratis beschikbaar
stellen aan mensen die een donatie van € 10,- (of veelvouden daarvan, want hoe meer tientjes hoe
meer kansen) aan een goed doel doneren. Daarbij hebben zij onze ‘van der Looij Welfare Foundation
Sri Lanka’ in gedachten.
De actie van Miko-digipaintings loopt tot 8 januari 2017. Daarna vindt de loting plaats. Deze loting
wordt verricht door burgemeester Ubachs van Gulpen-Wittem en wel tijdens het nieuwjaarsconcert van
Vocalgroup Magan in café zaal De Kroeën aan de Hoofdstraat 23 in Mechelen en begint om 14.00 uur.
Geïnteresseerde deelnemers aan deze spontane hulpactie kunnen hun bijdrage overmaken op ons
bankrekeningnummer NL83 RABO 0102 2840 91 van ’van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’ te
Mechelen. Het is wel zaak om ‘Miko-actie’, de eigen naam en het telefoonnummer bij de overschrijving
van het donatiebedrag te vermelden. Na de trekking wordt dan telefonisch contact opgenomen met de
prijswinnaar.

Nieuwe ontwikkelingen
Intussen heeft men vanuit Sri Lanka ons gevraagd om nieuwe initiatieven te ontplooien. Gedacht
wordt in dit verband aan een tweetal projecten te weten het verlenen van een microkrediet aan
mensen die een kleinschalig, zelfstandig beroep willen gaan uitoefenen om aan de kost te kunnen
komen en het bouwen van een hostel ten behoeve van de opvang van kansarme hangjongeren die nu
aan hun lot worden overgelaten. Ons bestuur beraadt zich thans over mogelijke vervolgstappen. Het
spreekt vanzelf dat voor deze zaken geld nodig is en daarom zijn we dan ook gelukkig met uw
jaarlijkse ondersteuning en acties als die van de Mechelse kunstenaar Miko en zijn dochters.
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Bijzondere giften in 2016

In 2016 is Robs Educational Farm
gereed gekomen. Het is een waar
biologisch paradijs geworden,
waaruit thans opbrengsten kunnen
worden gegenereerd en waar het
vak van agrariër kan worden
geleerd. Dit project hebben wij
samen met stichting Senehasa en
Porta Goes Baddegama opgezet, om
onze projecten op termijn
selfsupporting te maken. Een mooie
stap in die richting is dus nu gezet.

Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen
wij ook nog een aantal bijzondere giften. Zo ontvingen
wij een grote bijdrage van PMC Waalre en werden we
financieel aangenaam verrast door het sportieve,
genereuze gebaar van een aantal fans van de Zeelster
voetbalclub UNA, de club van onze helaas veel te vroeg
overleden oud-bestuurslid Piet van Delft, schoonbroer van
de pionier van de stichting pater van der Looij z.g. Die
fans hebben ons zelfs laten weten voortaan tot onze
vaste groep donateurs te zullen gaan behoren! Wij willen
graag ook deze mensen heel hartelijk bedanken voor hun
uitzonderlijke bijdrage.

Sponsordiner

Uitgaven 2016

Het sponsordiner op 25 april 2016
ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van de stichting heeft het
prachtige bedrag van € 1750,opgeleverd. Hartelijk dank aan alle
deelnemers!

Als stichting hebben we in 2016 weer onze jaarlijkse
schoolbijdrage van € 7.500,- kunnen overmaken.
Momenteel bezoeken 343 kinderen de school en onze
bijdrage maakt ook voor kansarme kinderen het volgen
van onderwijs mogelijk. Deze kinderen worden
toegelaten, los van geloofsovertuiging of rassenafkomst.

Vrijwilligerswerk
Het is via onze stichting altijd mogelijk om vrijwilligerswerk alleen of in groepsverband op één
van onze projecten te gaan verrichten.. Daaraan zij wel voorwaarden verbonden. Hebt u
interesse, schroom dan niet met onze stichting contact op te nemen. In 2016 heeft een groep
van scholengemeenschap Porta Mosana Maastricht dat voor de zesde keer in successie gedaan.
In februari 2017 gaan ze weer met een groep die kant op.

Lezingen
In 2016 verzorgden wij een
aantal lezingen en ontvingen
wij van Bejaardensoos
Gulpen-Reijmerstok een leuke
donatie. Wilt u ook luisteren
naar een mooi verhaal over
ons werk in Sri Lanka? Neemt
u dan gerust contact met ons
op! We doen dit graag en
geheel gratis!

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

