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          SITUATIE IN SRI LANKA NOG STEEDS ALARMEREND 
                Het beleid van de Srilankaanse regering in het afgelopen jaar laat zich            

het best kenmerken als zwalkend. Er waren veel lockdowns die van te korte 

duur bleken te zijn. Pas in september heeft de overheid haar beleid 

drastisch omgegooid. Omdat de financiële situatie steeds verder uit de de 

hand deigde te lopen moesten grote internationale leningen worden 

afgesloten. Daardoor was er minder geld beschikbaar voor de bestrijding 

van de pandemie.  En omdat elke vorm van deviezen meer dan welkom 

was werden de grenzen steeds weer opengesteld met als gevolg nieuwe 

golven van besmettingen. Nu eindelijk heeft men de situatie (een beetje) in 

de hand.  De vaccinatie komt op gang, maar door gebrek aan 

bemestingsstoffen en bestrijdingsmiddelen dreigt nu een hele rijstoogst 

verloren te gaan. Sri Lanka heeft nog een lange weg te gaan! 

           De scholen zijn al meer dan vier maanden gesloten. Onderwijs wordt 

on line gegeven, met als gevolg grote investeringen in computers, 

printers, rauters etc. Gelukkig mochten we extra steun ontvangen na een 

eerdere oproep aan jullie. Onze grootste zorg is nu om de kinderen te 

kunnen blijven voeden, nu de voedselprijzen zeer zijn gestegen.  

                 Al meer dan tien jaar hebben we niet om een verhoging van de 

maandelijkse bijdrage per kind gevraagd. Gedwongen door de situatie 

vragen we onze sponors nu om alstublieft de bijdrage per kind te 

verhogen met €5,= per maand. De kinderen zijn je dankbaar. Wij 

vertrouwen op jullie steun. Uiteraard is elke donatie meer dan welkom. 

Alvast heel erg veel dank.  
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            De kinderen, de verzorgers  en de stichting danken u 

hartelijk voor uw steun en wensen u een 

GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN gelukkig EN GEZOND 2022 

 

                 Bericht aan onze sponsors  

                 De stichting Samen voor Sri Lanka is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.  

                Meer weten? Kijk op Belastingdienst.nl of mail onze penningmeester Dhr. F Wevers via ons mailadres 
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      In onze nieuwsbrief van december 2017 hebben we voor het   

      Eerst melding gemaakt van een project dat we graag zouden    

      opstarten. 

 Geconfronteerd met problemen rond drugs op de scholen die onze          

kinderen bezoeken en op uitnodiging van de overheid zijn vier van 

onze stafleden begonnen met een internationale cursus over 

voorlichting  en opvang van drugsverslaafde jongeren. Deze cursus 

duurde twee volle jaren, met uitzendingen naar o.a. Zwitserland, de 

USA, Thailand, Maleisië en Zuid Korea. Ook met Stichting ‘De Hoop’ in 

Dordrecht werden goede contacten gelegd.  

In 2019 zijn we begonnen met de fondswerving voor een gebouw in 

Kurunegala waar we de jongeren kunnen opvangen en vanwaaruit we 

de voorlichting kunnen coördineren. Een gebouw van vijf 

verdiepingen, drie voor consult en dagopvang en twee voor interne 

behandeling. Dat lijkt veel, maar gezien de beperkte locatie moesten 

we de hoogte in. Het grondopppervlak meet 18 bij 6 meter en biedt 

dagopvang aan 40 tot 60 jongeren en een permanent verblijf voor 18 

jongeren. Zo’n project is zeer kostbaar en de werving van fondsen is 

er een van lange adem.  Hoewel de werving traag op gang kwam en 

de coronapandemie de opbrengsten en de planning danig hebben 

verstoord, konden we toch begin 2021 met de bouw starten. 

Inmiddels is aangevangen met de derde bouwlaag. We hopen het 

gebouw medio 2022 te kunnen voltooien. 

Voor de financiering konden we een beroep doen op de Sri Lankaanse 

overheid (35%), scholen in Kurunegale (10%), een groep van Sri 

Lankaanse zakenlieden in Groot Brittanië (20%), particulieren in Sri 

Lanka (5%) en fondsen in Nederland (30%). De bouwgrond is 

bekostigd door de Church of South India; een kerkgenootshap 

waarmee we al meer dan tien jaar samenweken binnen de opvang 

van weeskinderen en kinderen die door molest, huiselijk geweld of 

misbruik uit huis zijn geplaatst. 

De running costs zullen worden gedragen door het ministerie van 

Social services and Women’s affairs. Het centrum zal het eerste 

operationele  centrum zijn in de North-West Province. 
 


