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Zoals u uit onze vorige kerstnieuwsbrief weet, stelden de Mechelse kunstenaar Miko  (artiestennaam 
voor Miechel Kockelkoren) en zijn dochters Esther en Judith, beheerders van de online-galerie ‘miko-
digipaintings’, eind vorig jaar een computerschilderij (digipainting) gratis beschikbaar om geld in te 
zamelen voor onze stichting. Mensen die  € 10,- of veelvouden daarvan overmaakten, kwamen in 
aanmerking om dit kleinood te verwerven.  Op 8 januari 2017 vond  de loting plaats door toenmalig 
waarnemend burgemeester Ubachs van Gulpen-Wittem en wel tijdens het nieuwjaarsconcert van 
Vocalgroup Magan in café zaal De Kroeën aan de Hoofdstraat 23 in Mechelen. Als gelukkige kwam het 
echtpaar Mullenders-Vincken uit Wijlré uit de bus. De Miko-actie bracht de mooie som op van € 825,-. 
Waarvoor nogmaals HEEL HARTELIJK DANK aan de familie Kockelkoren! 

Wij willen al onze donateurs en 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 

steun in 2017. In 2018 hopen wij ook 
weer op jullie steun te mogen rekenen. 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
toe en een gezond en gelukkig 2018. 

Speciale actie Mechelse kunstenaar Miko levert €825,- op 

 

Nieuwe ontwikkelingen 
Intussen heeft men vanuit Sri Lanka ons wederom gevraagd om nieuwe initiatieven te steunen. 
Gedacht wordt in dit verband nog steeds 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. Daar is bijgekomen de wens om een locatie te 
creëren voor het vervaardigen van kunstledematen voor gehandicapte mensen. Door het 
burgeroorlogverleden tussen Singalezen en Tamils en de gevolgen van diabetes, missen mensen 
ledematen en zien hun toekomstdroom uit elkaar spatten. Ons bestuur beraadt zich over mogelijke 
vervolgstappen.  

Bijzondere giften in 2017 
Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen wij ook nog een aantal bijzondere giften. Zo 
ontvingen wij grote bijdragen van PMC Waalre en Wereldwinkel, een substantiële bijdrage van een 
overleden weldoener die liefst anoniem wil blijven en opnieuw een financiële opsteker 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 deden 
daarmee hun belofte gestand om voortaan tot onze vaste groep donateurs te gaan behoren. Een 
prachtige geste, die getuigt dat het hart van de supporterende voetbalfan ook sociaal tikt! Wij willen 
graag alle genoemde weldoeners heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.  
 



 

 

  

Het is via onze stichting altijd mogelijk om vrijwilligerswerk alleen 
of in groepsverband op één van onze projecten te gaan verrichten.. 
Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Hebt u interesse, 
schroom dan niet met onze stichting contact op te nemen. In 2017 
heeft een groep van scholengemeenschap Porta Mosana Maastricht 
dat voor de zevende keer in successie gedaan. In januari 2018 gaan 
ze weer met een groep die kant op. Ook individuele vrijwilligers 
gingen via ons in 2017 naar Sri Lanka. We vragen hen om dan ook 
hun ervaringen met ons te delen. Op onze website 
www.projectsrilanka.nl kunt ook u van hun reactie kennis nemen.  

Vrijwilligerswerk 
 

Lezingen 
Wij verzorgen lezingen voor 
allerlei instanties en 
scholen. 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! 
 

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 en de 
eerste zaterdag van elke maand kan ook kleding worden afgegeven bij 
onze opslagloods van de familie Wouters tegenover Hilleshagerweg 98 a 
(naast Brasserie Hilleshagen). Daarnaast zamelen wij ook op twee locaties 
frituurvet in. Dit vet kunt u inleveren bij boerderijwinkel Géron en 
basisschool Witheim (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.  
 

Als stichting hebben we in 2017, naast onze structurele jaarlijkse bijdrage aan de adoptieschool, 
ook nog meer financiële hulp kunnen verlenen. Dit had voornamelijk te maken met het feit dat het 
plaatsje Baddegama, waar we werkzaam zijn en ook de adoptieschool staat, getroffen werd door 
een grote overstroming. De schade was enorm. Om de ergste nood te lenigen, hebben we daarop 
meteen geld overgemaakt om waterpompen aan te schaffen en een bevriende school te helpen bij 
het opnieuw aanschaffen van studieboeken, die door de wateroverlast onbruikbaar geworden 
waren. 
 

Uitgaven 2017 

Het mooie biologische pareltje Robs Educational Farm, 
waarvan de opbrengsten naar het seniorenhome Senehasa 
en diverse huizen voor gehandicapten gaan en waarop het 
vak van agrariër kan worden geleerd, werd eveneens 
getroffen door de wateroverlast. Gelukkig is die schade 
intussen hersteld. 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 gezet en nu maar hopen dat 
verder natuuronheil ons daar bespaard zal blijven.  
 

Robs Educational Farm 
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Kleding- en frituurvetinzameling 


