
28 februari 2016: Presentatie Stichting Hulp aan Sri Lanka  

De Stichting Hulp aan Sri Lanka is ruim 35 jaar geleden opgericht. De stichting werkt zeer nauw 

samen met de Nedla Friendship Foundation, afgekort NEDLA. In deze Sri Lankaanse stichting zijn 

mensen uit bijna alle bevolkingsgroepen van Sri Lanka vertegenwoordigd. 

   

Het gezamenlijke doel is om hulp te verlenen aan de allerarmsten op Sri Lanka in financiële en 

praktische zin. Het eiland ligt ten zuiden van India. Mensen worden ongeacht etnische achtergrond, 

geloof, politieke overtuiging en geslacht geholpen als de nood hoog is. Er worden huizen gebouwd 

voor de allerarmsten, die geen of een zeer slecht onderkomen hebben. Verschillende mensen uit 

Borne reisden al mee en zij kunnen getuigen van de lemen hutten waarin mensen noodgedwongen 

wonen.   

Er zijn in de loop der jaren ook scholen, weeshuizen en ouderenhuizen gebouwd en in Kandy kwam 

het eerste hospice van heel Sri Lanka na een grote actie in Borne, bij gelegenheid van het 25 jarig 

priesterjubileum van pastoor van der Sman. Hij is de voorzitter van de stichting. De afgelopen jaren is 

de hulpverlening veelzijdiger geworden.   

In Solepura werden twee waterzuiveringsinstallaties gerealiseerd en de aankoop van een watertruck 

kon verwezenlijkt worden door sponsoren. Hierdoor wordt ook gezuiverd water gebracht naar 

mensen, die anders dagen moeten lopen naar de waterbron. Nu de waterzuiveringen gebruikt 

worden en mensen schoon water drinken, nemen gezondheidsklachten af. Er werd een vereniging 

voor landbouwers opgericht, waarbij de leden gebruik kunnen maken van een tractor met 

bestuurder. Het land kan worden omgeploegd en het rendement van de grond neemt toe. Het werk 

is veel minder zwaar geworden voor de boeren zelf. Door de grotere opbrengst kunnen de 

landbouwers hun families onderhouden. In het dorp werd ook een school gestart voor de jongste 

kinderen.   

Er is een project gestart, waarbij mensen een koe krijgen. Ze leren via cursussen om het dier goed te 

verzorgen. De koeien geven melk voor eigen gebruik, maar de mensen kunnen melk verkopen en 

hiermee hun maandinkomen vergroten. Zo kunnen ze voor hun eigen familie zorgen en de kosten 

van levensonderhoud betalen.  

Dankzij de hulp van een groep sponsoren uit Twente wordt een school gebouwd voor slechthorende 

en dove kinderen. De kinderen werden bij kloosterzusters gebracht en enkele kinderen werden er 

achter gelaten. Ze gaan nu in een zeer slecht gebouwtje naar school. De zusters doen er alles aan om 

met de kinderen te communiceren en hun veel te leren, zodat ze later voor zichzelf kunnen zorgen. 

De nieuwe school zal het werken met en voor deze kwetsbare groep kinderen veel prettiger maken. 

Er wordt nu ook een actie gevoerd in Steenwijkerland voor de inventaris van deze school, die in de 

loop van het jaar door de sponsoren zelf geopend zal worden.   

Er worden spoedoperaties betaald, voor baby’s, kinderen en volwassenen. Een 

ziektekostenverzekering kent het land niet. Wie ziek wordt, is op zichzelf aan gewezen. Mensen 

verliezen hun baan en ze hebben geen inkomen meer. Medische kosten moeten ze zelf kunnen 

betalen. Wie dat niet kan wordt zonder hulp van buitenaf aan zijn lot over gelaten.   



Er wordt hulp geboden aan mensen, die een prothese nodig hebben. Zo hielp Trios Borne in 2014 

door een beenprothese te betalen voor een vader van twee kinderen die niet meer kon werken. Hij 

verdient nu weer een gezinsinkomen als Tuc Tuc chauffeur.   

Leerlingen van een school van voortgezet onderwijs in Hengelo schrijven met leerlingen van een 

school op Sri Lanka. Zij hebben in december geschaatst om een moeder met twee kinderen onder 

dak te brengen en een school enkele computers te schenken.   

De stichting heeft een adoptieprogramma waarin ongeveer 125 families en studenten financiële 

ondersteuning krijgen vanuit Nederland. Het doel is om hen zelfredzaam te maken, zodat zij zelf 

verder kunnen in de toekomst. Dit is zeker het geval met de studenten die afstuderen. Bij de start 

van de studie beloofden zij iets te zullen doen voor de armen als ze klaar waren. Dat gebeurt ook. 

Een studente die nu afgestudeerd arts is, helpt mee op de familiedagen.   

De centrale doelstelling blijft echter het bouwen van eenvoudige huizen voor mensen, die in 

erbarmelijke omstandigheden wonen. Het lenigen van de grootste nood van deze mensen blijft één 

van de belangrijkste doelen voor de stichting. Wie mee ging met een werkbezoek, kan de geur van de 

lemen hutten jaren later nog oproepen. En zo wonen mensen onder dezelfde zon…   

Via de site en facebook kunt u de activiteiten van de stichting volgen. Een folder ligt voor u klaar. De 

giften die in deze Vastentijd via u worden ingezameld zullen via de Stichting Hulp aan Sri Lanka 

bestemd worden voor huizenbouw. U helpt er de allerarmsten mee. Ze zijn u er zo dankbaar voor. 

Dank u! 


