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In 2022 hebben we onze projecten in en rondom Baddegama ondersteund. Ook zijn we gestart 
met het verlenen van noodhulp om de inwoners van Sri Lanka tijdens de periode van grote 
maatschappelijke onrust te ondersteunen. Onze adoptiescholen in Baddegama en Yatalamatta 
hebben we in die tijd met dezelfde financiële middelen als in het verleden gesteund, maar 
voortdurend bereikten ons signalen dat ouders kinderen thuishielden, om allerlei redenen (geen 
vervoer, geen kledinggeld, geen geld voor schoolspullen). Boosdoener bleek, naast de 
coronapandemie, de grote bestuurlijke chaos in het land, waardoor het reizen die kant op 
onmogelijk was en het schoolleven, het maatschappelijke en economische verkeer lamgeslagen 
werden.  

De leiding op beide scholen heeft zich dit jaar tot het uiterste ingespannen om de kinderen naar 
school te kunnen laten gaan. De financiële middelen zijn vooral besteed aan voedselverstrekking 
aan de schoolgaande kinderen. De voedselverschaffing blijkt namelijk dé trekpleister te zijn om de 
kinderen wel weer in de schoolbanken te krijgen. De voedselopbrengsten van Robs Garden zijn in 
2022 voornamelijk naar de bejaarden in verzorgingstehuis Senehasa in Baddegama gegaan. 

Uit het contact dat onze secretaris Robbert Dautzenberg in juni van dit jaar met bisschop 
(Raymond Wickramasinghe) van Galle had in Slenaken, weten we dat voedselhulp van groot 
belang is. De bisschop was naar Europa (Vaticaanstad, Nederland en België) getogen om de ernst 
van de situatie in Sri Lanka uit te leggen en financiële steun te zoeken. Hij maakte zich in het 
bijzonder zorgen om de Tamilbevolking in het Zuiden rondom Galle en daar werkend op de 
theeplantages. Zij worden er in zijn ogen aan hun lot overgelaten en hebben een ernstig gebrek 
aan voedsel en medicatie. Hij vroeg onze stichting om noodhulp. Volgens hem is het grote 
verschil met de Boeddhisten in het gebied rond Galle, dat deze traditioneel voor elkaar zorgen 
zoals ook voor de monniken wordt gezorgd met Dana’s (voedselgiften). De Bisschop bestuurt het 
gebied rondom Galle met zijn 47 priesters, dat is dus de gehele zuidelijke provincie met in totaal 
9000 katholieken die eveneens in armoede verkeren. Onze secretaris heeft de bisschop verteld 
over de wijze waarop wij al jarenlang onze adoptiescholen in Baddegama en Yatalamatta (beide 
nabij Galle) ondersteunen. Vervolgens is er een samenwerking opgezet met onze contactpersonen 
ter plaatse (monnik Gunarthana en lerares Kavini). Dit heeft geleid tot het verstrekken van 
ondersteuning aan de ANINKANDA Tamil Junior School in Deniyaya met ruim 400 leerlingen. Als 
stichting hebben we vervolgens een bedrag van € 5.000, - beschikbaar gesteld om de kinderen 
een schooljaar lang een schoolmaaltijd te laten nuttigen. Op deze wijze hopen we ook in 2023 
weer invulling te geven aan onze doelstelling om er te zijn voor de kansarme kinderen in de regio 
rond Galle.  

 

Wij willen al onze donateurs en vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor hun steun in 

2022. In 2023 hopen wij ook weer op uw 
steun te mogen rekenen. Wij wensen 

iedereen prettige feestdagen toe en een 
gezond en gelukkig 2023. 

Onze inzet in 2022 

 - 

Bedankt voor uw steun 

 - 

Bijzondere giften 

 - Behalve donaties van onze vaste donateurs, ontvingen wij in 2022 ook weer een aantal 
bijzondere giften. Zo ontvingen wij een bijdrage van PMC Waalre en andermaal ook een 
prachtige financiële opsteker van een aantal fans van de Zeelster voetbalclub UNA. Mannenkoor 
Lauwerkrans uit Mechelen, dat na 84 bestaansjaren het loodje legde, heeft ons bij de 
kasverdeling eveneens ruimhartig financiële steun verschaft. Tot slot is de collecte gehouden 
tijdens de uitvaart van ons bestuurslid Dré Rademacher bestemd voor de kansarmen in Sri 
Lanka. Alle weldoeners willen we heel hartelijk danken voor hun bijdrage. 
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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. 
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Kleding- en frituurvetinzameling 

Afscheid Dré Rademacher 
Zeer recentelijk heeft het bestuur met pijn in het hart voorgoed afscheid moeten nemen van Dré 
Rademacher uit Mechelen. Dré was binnen de stichting dé persoon, die het meest in zijn element 
was als hij de handen uit de mouwen kon steken om de stichting een dienst te bewijzen. 
Wekelijks was hij in de weer met het transport van de in kledingcontainer bij boerderij Géron 
gedropte goederen, naar de opslagloods bij boerderij Wouters aan de Hilleshagerweg te brengen. 
Altijd stond hij paraat als de stichting een beroep op hem deed. We zullen hem erg gaan missen. 
Gelukkig hebben we in Jill Voots uit Sittard, die als lerares Engels al enkele maanden op 
vrijwillige basis in Baddegama en Galle voor onze stichting actief was, een opvolger voor Dré 
Rademacher gevonden. We hopen dat ook zij nog veel voor de kansarme jeugd van Sri Lanka 
kan betekenen. 
 
Bestuursmutatie 
Na ruim tien jaar lang de stichting als 
penningmeester te hebben gediend, is 
Anny Schobers gestopt als 
penningmeester. We danken Anny van 
harte voor haar consciëntieuze 
taakopvatting en intense betrokkenheid 
bij onze stichting. We hebben Raymond 
Werker uit Mechelen bereid gevonden de 
taak van Anny over te nemen. 
 

Vrijwilligerswerk 
Voor onze projecten konden we ook steeds 
rekenen op steun van buiten onze stichting.  
Zo reisden in de afgelopen jaren groepen 
leerlingen naar Sri Lanka om onze projecten fysiek 
en financieel te steunen. Door de coronapandemie 
is dat nu al twee jaar lang niet mogelijk geweest. 
Het blijft via onze stichting echter altijd mogelijk 
om vrijwilligerswerk alleen of in groepsverband op 
één van onze projecten te gaan verrichten. Heeft 
u interesse of wilt u meer weten over de 
voorwaarden? Neem dan contact met ons op. 
 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). 
 

Financieel verslag 2022 
Voor een jaarlijks financieel verslag 
van onze stichting, kunt u terecht op 
onze website www.projectsrilanka.nl 
 
 


