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Samenwerking. Dat is wel het motto van afgelopen jaar. Sinds
eind 2017 werken we nauw samen met de organisatie
HAVONOS uit Raalte, die ook al jaren actief is in Sri Lanka. En,
zoals vorig jaar al aangekondigd, trekken we in ons donorland
Sierra Leone gelijk op met de Nederlandse Lion Heart
Foundation. Er is een gezamenlijk onderwijsproject in
voorbereiding, dat ten goede komt aan ‘onze’ school en aan het
ziekenhuis van de foundation. We maken gebruik van elkaars
kennis en relaties. Met plezier berichten wij u over de vruchten
van deze groeiende samenwerking.
Sunethra ontsteekt samen met jonge
bewoner ceremonieel de olielamp

Sri Lanka
Sunethra kreeg geld voor de renovatie van dak en elektra van haar tehuis voor geestelijk
gehandicapten. Voor de dertig bewoners konden nieuwe matrassen worden aangeschaft.
Het afgelopen jaar hebben we dankzij uw steun een donatie kunnen doen aan Sr. Therese Ranee
voor de bouw van een klaslokaal voor extra lessen aan schoolkinderen en volwassenen. Het
gebouw is onlangs feestelijk geopend.
De Boedhistische monnik Saranankhara Thero, actief in het arme binnenland, mocht een donatie
ontvangen voor de aanschaf van lesmateriaal, waaronder computers. Hij helpt er jongeren mee hun
toekomst op te bouwen. Een delegatie van het bestuur woonde een ceremonie van ‘Price giving' bij.

Feestelijke opening klaslokaal bij Sr Therese Ranee

Op bezoek bij monnik Saranankara Thero

HAVONOS (Hart voor Noordoost Sri Lanka)
Sinds dit jaar werken wij samen met deze organisatie uit Overijssel, die hulp verleent in het
noorden van Sri Lanka, een gebied dat langzaam herstelt van de burgeroorlog. Afgelopen jaren zijn
hier gemeenschapshuizen en opleidingscentra voor jongeren en oorlogsweduwen tot stand
gekomen. Een lokale congregatie van paters neemt het initiatief voor de bouw en organiseert zelf
het beheer. Dit jaar heeft SEHH bijgedragen aan de bouw van drie klaslokalen, de aanschaf van
meubilair en de verbouw van een weeshuis.

Een bijzonder project betreft een leer/werkboerderij voor vrouwen. Er wordt vee gehouden en er
wordt groente geteeld. De vrouwen leren de dieren te verzorgen en de tuin te bewerken. Met die
kennis gaan zij thuis zelf aan de gang, met bijvoorbeeld een koetje, een varkentje of een paar
kippen. Daarmee kunnen zij in hun onderhoud voorzien. SEHH helpt mee de boerderij verder op te
bouwen en te verbeteren. Een mooie klus!

Twee vrouwen met ‘hun’ koe

De varkenshouderij

Sierra Leone
Vorig jaar berichten wij over de samenwerking met de Nederlandse Lion Heart Foundation (LHF),
dat een ziekenhuisje exploiteert in het binnenland van Sierra Leone. Het staat in dezelfde plaats als
de middelbare school die onze stichting al tien jaar ondersteunt. SEHH en LHF hebben elkaar
gevonden in een gezamenlijk project. Het ziekenhuis heeft behoefte aan goed opgeleid personeel en
dat zou de school kunnen leveren. Echter de school is daar onvoldoende toe in staat. Het ontbreekt
aan geschikte leraren en aan een natuurkundelokaal waar leerlingen vertrouwd kunnen raken met
instrumenten en laboratoriumonderzoek. Daar gaan we wat aan doen. Er ligt nu een plan voor de
bouw van het benodigde lokaal. En we kijken of we vanuit Nederland deskundigen kunnen
uitzenden om de leraren en het personeel van het ziekenhuis daar te begeleiden.
SEHH verstrekt nu ook beurzen aan schoolverlaters die een lerarenopleiding willen volgen. Na hun
studie keren zij naar de school terug om voor de klas te staan. Zo hopen wij op een verbetering van
het onderwijs, dat uiteindelijk de gehele lokale gemeenschap ten goede komt.
Verder verstrekt SEHH op onze twee middelbare scholen studiebeurzen, vooral aan meisjes. Daar
horen wij steeds goede berichten van en dat zetten wij voort.

Leerlingen van SDA Secondary School in Yele, Sierra Leone
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Financieel verslag
De penningmeester, Tineke van Blijswijk heeft voor de nieuwsbrief een samenvatting van de
inkomsten en uitgaven gemaakt. Hieronder vind u een overzicht van het jaar 2017 en, omdat het
jaar bijna om is, ook alvast een overzicht van 2018 (tot 5 december 2018). Zo is de informatie
actueel.

Van onze penningmeester 2017
In 2017 ontvingen wij in totaal €50.910,- aan giften van donateurs en via bijzondere acties, waaronder:
We konden in 2017 voor in totaal €20.247,- o.a. de volgende projecten ondersteunen:
Sri Lanka
- Tehuizen en scholen Sunethra (onderhoud, salarissen, schoolmateriaal)
- Monniken Pannindriya en Saranankara en pater Marius (sociaal werk en onderwijs)
- Carmelzuster Therese Ranee (extra lessen, schoolmateriaal en voeding 72 leerlingen)
-

€ 525,€2.131,€3.581,-

Sierra Leone
- Studiebeurzen leerlingen SDA SS Yele en Yonibana SS
- Studiebeurzen leraren

€4.174,€2.020,-

- Administratiekosten (notaris, website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€ 253,-

U kunt een uitgebreider financieel jaarverslag 2017 van de stichting opvragen bij de penningmeester.

Van onze penningmeester 2018
In 2018* ontvingen wij in totaal €61.522,- aan giften van donateurs en via bijzondere acties, waaronder:
- Samen aan tafel voor het goede doel/Kniphoek Maasland
€ 555,- Bijdragen Phyllis Krystal-groep
€ 550,- Giften naar aanleiding van jubilea, afscheid
€ 2.955,- Uit nalatenschap
€ 5.000,- Donatie van stichting voor bepaald project
€10.000,We konden in 2018 voor in totaal €71.712,- o.a. de volgende projecten ondersteunen:
Sri Lanka
- Tehuizen en scholen Sunethra (onderhoud, salarissen, schoolmateriaal)
- Monniken Pannindriya en Saranankara (sociaal werk en onderwijs)
- Carmelzuster Therese Ranee (extra lessen, schoolmateriaal en voeding 72 leerlingen)
- Carmelzuster Therese Ranee (bouw klaslokaal, muziekinstrumenten, computers)
- Pater Marius (sociaal werk)
- Havonos/OMI (bouw 3 klaslokalen Youth Education Center + inventaris/computers)
- Havonos/OMI (voorzieningen leer/werkboerderij Iyakachchi)
- Meisjesweeshuis Mankulam (verbouw met toiletten en douches)

€ 3.206,€ 2.250,€ 3.581,€ 9.078,€ 831,€14.700,€ 5.877,€ 7.136,-

Sierra Leone
- Studiebeurzen leerlingen SDA SS Yele en Yonibana SS
- Studiebeurzen leraren

€ 6.505,€ 4.242,-

- Administratiekosten (notaris, website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€ 501,-

U kunt een uitgebreider financieel jaarverslag 2018 van de stichting opvragen bij de penningmeester.
* tot 5 december 2018
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Kerststal in Sri Lanka

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u allen een hartverwarmend Kerstfeest
en een voorspoedig 2019
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Gerard Beuger,
Sita Kooij en Nel Hanemaaijer (leden)
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