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Wij willen al onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
steun in 2021. In 2022 hopen wij ook
weer op jullie steun te mogen rekenen.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2022.

Onze adoptiescholen

-

In 2021 bleven de scholen als gevolg van Covid-19 grotendeels gesloten. Sri Lanka kende vrijwel het
gehele jaar een lockdown. Sinds 1 november wordt er weer les gegeven. Het structurele financiële
ondersteuningswerk van de adoptiescholen hoefde dit jaar niet uitgevoerd te worden, aangezien
nagenoeg geen regulier onderwijs plaatsvond. Onze activiteiten hebben zich het afgelopen jaar slechts
beperkt tot het tegemoetkomen aan incidentele hulpvragen die via onze contactmensen ter plekke op
ons afkwamen. Zo hebben we onderhoudswerkzaamheden aan onze ‘van der Looij-nursery school’ in
Baddegama verricht voor 2.500 euro. De Bembada-school in Yatalamatta heeft het door onze stichting
bekostigde multifunctionele gebouw, tijdens de schaarse perioden dat de school geopend was, in gebruik
genomen. Onze contactpersoon van het eerste uur, monnik Gunarathana, heeft daarbij onze honneurs
waargenomen en de officiële openingsceremonie verzorgd.
In januari 2021, bij het begin van het nieuwe schooljaar in Sri Lanka toen de scholen weer even open
waren, kregen we een hulpvraag van monnik Piyananda. Hij is schoolleider van de school voor
leerlingen van 13 tot en met 18 jaar, eveneens in Baddegama. In een emotioneel verlopen
telefoongesprek vertelde hij dat vele gezinnen kampten met financiële problemen om de nieuwe
schooljaargang voor hun kinderen mogelijk te maken. Het betrof in dit geval kinderen uit het reguliere
onderwijs (ook oud-leerlingen van ons van der Looij-schooltje). Hun ouders waren door Covid-19
namelijk werkloos geworden en hadden onvoldoende geld voorhanden om de kinderen van de meest
elementaire en door de school vereiste schoolspullen te voorzien. Dan moet u denken aan de aanschaf
van een schooluniform, een sporttenue, sportschoenen, schrijfschriften, pennen en een pennenetui.
Geschatte totaalkosten € 25,- per schoolgaand kind. Dat bedrag konden die ouders niet ophoesten. Ze
stonden met de rug tegen de muur! Dagelijks meldden ze zich in Baddegama bij de tempel om
Piyananda over de gerezen problematiek te spreken. Reden voor Piyananda om een beroep op onze
stichting te doen om een 50-tal kinderen (totaalbedrag € 1250,-) te verblijden met een schoolpakket
met daarin de genoemde schoolbenodigdheden die toereikend zijn voor het hele schooljaar 2021. Deze
hulpvraag paste prima binnen onze doelstelling om er te zijn voor alle kansarme kinderen uit de regio
Baddegama. Dus hebben we als bestuur besloten onmiddellijk de helpende hand te bieden.
In juli 2021 kregen we een hulpvraag van mrs. Kavini, onze contactpersoon van de Bembadaschool in
Yatalamatta, Ze wilde met ons bestuur van gedachten wisselen over het uitdiepen van de waterput van
de Dhammawasa school in Nakiyadeniya, Galle. Een school met ruim 600 leerlingen in de leeftijd van
4 tot 16 jaar. Kavini gaf in dat gesprek aan dat het uitdiepen van die waterput, zeker gezien de
sanitaire voorschriften rondom COVID-19, heel urgent was voor de school. Helaas waren er echter
geen financiële middelen om dat uit eigen schoolbudget te bekostigen. Volgens het schoolhoofd ter
plekke was hiermee een bedrag van € 2100,- gemoeid. Als bestuur hebben we besloten om ook dit op
te pakken. Het geld is overgemaakt en intussen is de put uitgediept en voldoet aan de door de Sri
Lankaanse overheid gestelde hygiënische eisen. De schoolkinderen kunnen nu ook vaker hun handen
wassen en hopelijk daarmee COVID-19 in de toekomst buiten de schoolpoort houden!
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Kleding- en frituurvetinzameling
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. Daarnaast zamelen wij ook op twee
locaties in Mechelen gebruikt frituurvet in. Dit vet kunt u inleveren bij
boerderijwinkel Géron aan de Pastoor Ruttenstraat 2 en bij de basisschool Witheim
aan de Hilleshagerweg 32. Daar staan rode containers voor dit doel geparkeerd.
Behalve dat het goed is voor het milieu, levert het onze stichting tevens een aardige
cent op.

Steun van buiten de stichting
Voor onze projecten konden we ook steeds rekenen op de steun van buiten onze stichting. In dit
verband reisde in het verleden Mechelse dorpsgenoot Tiny Maas met groepen van de Maastrichtse
scholengemeenschap Porta Mosana vaak naar Sri Lanka om er, naast een korte rondreis door het
land, ook actief (lijfelijk en financieel) mee te werken aan onze projecten. De afgelopen 2 zomers
heeft ze geprobeerd datzelfde te doen met een gemêleerde groep vrijwilligers, maar steeds
dwarsboomde Covid-19 die plannen. Datzelfde lot trof ook individuele vrijwilligers die vanuit ons
land hun maatschappelijke stage op onze projecten wilden afwerken, dan wel uit sociaal oogpunt
hun talenten belangeloos wilden inzetten en hun kennis en kunde in praktijk wilden overdragen.
Zelfs bestuurslid Job Heusschen stond in de startblokken om met een groep studenten van
Universiteit Maastricht ook die kant op te gaan. Dat kon echter allemaal niet doorgaan. Hopelijk
breken snel betere tijden aan en kunnen nieuwe plannen in dit verband gemaakt worden. 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 ook interesse,
schroom dan niet met onze stichting contact op te nemen.

Robs Educational Farm

Uitgaven 2021

De opbrengsten van Robs Garden zijn in 2021
door de Covid-19-lockdown noodzakelijkerwijs en
daarmee ook voornamelijk naar de bejaarden in
verzorgingstehuis Senehasa in Baddegama
gegaan.

Voor een jaarlijks door een onafhankelijke en ter
zake
boekhoudkundige
gecontroleerd
en
gefiatteerd financieel verslag van onze stichting,
kunt u terecht op onze website.

Lezingen
Wij verzorgen lezingen voor allerlei
instanties en scholen. Wilt u ook
luisteren naar een mooi verhaal over
ons werk in Sri Lanka? We doen dit
graag en geheel gratis! Neemt u dan
gerust contact op met onze voorzitter
Leo Jaspers (043-4551612).

Bijzondere giften 2021
Ook in 2021 ontvingen wij een aantal bijzondere
giften. Zo ontvingen wij een bijdrage van PMC Waalre
en ook een prachtige financiële opsteker van een
aantal fans van de Zeelster voetbalclub UNA, de club
van oud-bestuurslid Piet van Delft, schoonbroer van
de pionier van de stichting pater van der Looij z.g. Die
fans houden daarmee hun belofte in stand tot onze
vaste groep donateurs te willen blijven behoren. ALLE
weldoeners willen we heel hartelijk danken voor hun
bijdrage.
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