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Wij willen al onze donateurs en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
steun in 2018. In 2019 hopen wij ook
weer op jullie steun te mogen rekenen.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen
toe en een gezond en gelukkig 2019.

Nieuwe adoptieschool – Bembada primary school

-

Begin maart 2018 ontving onze stichting een brief met een noodkreet van de directeur van de
Bembada primary school in Yatalamata. Een plaatsje dat landinwaarts ca. 25 km ten noordoosten van
Galle ligt. Het schooltje met 80 leerlingen (van 6 tot 12 jaar oud) en een kleuterklas van nog eens 15
kinderen tussen 3 en 6 jaar oud, werd eind mei 2017 zwaar getroffen door een grote overstroming
van de daar stromende rivier. Het kantoortje, de 5 klaslokalen, de toiletten en de speelplaats kwamen
helemaal onder water te staan. De schade was enorm, Schoolbenodigdheden waren onbruikbaar
geworden en het lesgeven was onmogelijk. De regering en bevriende scholen uit de omgeving,
waaronder ook onze eigen Dutch van Der Looij School, schoten te hulp om de school weer aan de
praat te krijgen. De regering liet een noodlokaal op een hoger plateau (om nieuwe wateroverlast te
voorkomen!) aanleggen. Onze adoptieschool stak de helpende hand toe met het aanreiken van nieuwe
boeken, pennen en andere schoolbenodigdheden. In zijn noodbrief vroeg de hoofdonderwijzer van de
school onze stichting om ook de financiële hand te reiken om verdere droomwensen’ in vervulling’ te
doen gaan. Onze voorzitter Leo Jaspers ging, op eigen kosten, ter plekke poolshoogte nemen en kwam
tot de conclusie dat we niet passief mochten blijven toekijken en kinderen en leerkrachten de helpende
financiële hand moesten reiken om aan de basisvoorwaarden voor het verzorgen van goed onderwijs te
kunnen voldoen.
Op 26 mei 2018 hebben we daarop met ons bestuur de beslissing genomen om binnen het kader van
het financieel mogelijke, de school gefaseerd te gaan helpen. We beginnen met het verschaffen van
geld om de kinderen dagelijks van een glas melk te kunne voorzien. Een noodzaak voor het lichamelijk
welzijn van de kinderen, volgens de daar werkende schoolarts. Ondertussen gaan we activiteiten
ontplooien om ook andere onderdelen van de wensenlijst van de school (bouwen van nieuw klaslokaal,
onderhoudsmaterialen voor schooltuin, White boards, laptop, stoelen en muziekinstrumentjes) invulling
te geven. Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, blijft derhalve altijd welkom!

Vrijwilligerswerk
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 2018 heeft een groep van
scholengemeenschap Porta Mosana Maastricht dat voor de achtste keer in successie gedaan. Ook
individuele vrijwilligers gingen via ons in 2018 naar Sri Lanka. Is ook uw interesse gewekt? Neem dan
per mail contact met ons op.
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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
(naast Brasserie Hilleshagen). Daarnaast zamelen wij ook frituurvet in. Dit
vet kunt u inleveren bij boerderijwinkel Géron. Daar staat ee gele
container voor dit doel geparkeerd. Behalve dat het goed is voor het
milieu, levert het onze stichting tevens een aardige cent op.

Bijzondere giften
Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen wij ook weer een aantal bijzondere giften.
Zo ontvingen wij een grote bijdrage van PMC Waalre, een structurele jaarlijkse bijdrage van een
weldoener die liefst anoniem wil blijven en opnieuw een fantastische financiële opsteker van een
groeiend 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 tot onze vaste groep donateurs te blijven
behoren. ALLE weldoeners willen we heel hartelijk danken voor hun bijdrage.

Robs Educational Farm
Het mooie biologische pareltje Robs Educational Farm,
waarvan de opbrengsten naar het seniorenhome Senehasa,
de Dutch van der Looij School en diverse huizen voor
gehandicapten gaan en waarop ook het vak van agrariër kan
worden geleerd, functioneert naar onze wens. Dit project
hebben wij samen met stichting Senehasa en Porta Goes
Baddegama opgezet, om onze projecten ( seniorenhome en
adoptieschool) op termijn selfsupporting te maken. Een
mooie stap in die richting is zichtbaar. Nu maar hopen dat
verder natuuronheil ons daar bespaard zal blijven.

Verlies bestuurslid
In januari dienden we noodgedwongen afscheid
te nemen van ons uiterst gewaardeerd
bestuurslid John Silvertand, die het aardse
leven voor het eeuwige verwisselde. “Als je het
zelf goed hebt, zorg er dan voor dat de ander
het ook goed heeft”. Dat was zijn lijfspreuk en
als bestuurscollega’s hebben we kunnen
constateren dat hij ook op bestuursvlak de
daad bij zijn leefcredo voegde. Dank voor alles
John!

Uitgaven 2018
Als stichting hebben we in 2018, naast onze
structurele jaarlijkse bijdrage aan de
adoptieschool Dutch van der Looij School, een
bedrag van € 2500,- overgemaakt naar de
nieuwe adoptieschool Bembada primary school in
Yatalamata om de ergste overstromingsnood te
lenigen. Voor een jaarlijks door een accountant
gecontroleerd en gefiatteerd financieel verslag
van onze stichting kunt u terecht op onze website
www.projectsrilanka.nl

