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Vorig jaar kondigden wij aan minder te investeren in stenen en méér in mensen. Goed onderwijs en
voldoende medische zorg zijn de sleutels naar een betere samenleving. Dat doen we op onze scholen in
de binnenlanden van Sierra Leone en via onze trouwe contacten in Sri Lanka. Met deze nieuwsbrief
brengen wij u op de hoogte van de laatste vorderingen.

Sierra Leone
Bezoek van onze medici
Het leven in dit West-Afrikaanse land herneemt na de ebola-crisis zijn loop. In mei was er weer een
bezoek: drie actieve leden van SEHH met een medische achtergrond reisden naar het dorp Yele, waar
‘onze’ school staat en waar ook de Nederlandse kliniek van de Lion Heart Foundation is gevestigd.
Joep Avezaat en Marijke Lutjenhuis, beiden arts, en Gerry Konings, verloskundige, verkenden voor
ons de mogelijkheden om via voorlichting en scholing de medische zorg te verbeteren. Zij spraken
met de dorpsautoriteiten, de schooldirecteur en verschillende internationale hulporganisaties. Het
blijkt dat na de epidemie veel op het gebied van voorlichting op gang is gekomen. Het belangrijkste
wat ons te doen staat is het verbeteren van het onderwijs op de school en ervoor zorgen dat
leerlingen voldoende kennis opdoen om een medische opleiding te volgen. Dat pakken we in
samenwerking met de Lion Heart Foundation op.

Schooldirecteur Sankoh ontvangt Joep en Marijke Marijke met lokale vrijwilligster

Beraad in de school: Marijke, Joep, Gerry en de dorpsautoriteiten

Steun aan beter onderwijs
Intussen blijven wij studiebeurzen verstrekken aan talentvolle leerlingen van onze beide middelbare
scholen. Ook financieren wij bijscholing van leraren. Dat geld is hard nodig om de kwaliteit van het
onderwijs te verhogen. Intussen wordt op onze kosten een waterleiding aangelegd, die er voor zorgt
dat er gemakkelijker kan worden schoongemaakt en dat ‘onze’ toiletten kunnen worden
doorgespoeld.

Sri Lanka
Extra lessen
De avondscholing aan 72 kinderen uit arme en sociaal problematische gezinnen is een succes. In
januari 2017 begon Sr. Therese Ranee daarmee, met steun van SEHH. Met bijscholing in wiskunde,
natuurkunde, Engels en maatschappijleer, hoopt zij de leerlingen naar een hoger niveau te tillen. De
eerste examens afgelopen oktober waren voor vijf leerlingen al hoopvol. We zullen doorgaan met
sponsoren.

De leerlingen van Tetapolai

Sunethra deelt hulpgoederen uit

Moessonregens
Een half jaar geleden werd het Zuidwesten van Sri Lanka getroffen door zware moessonregens. De
gevolgen waren rampzalig: overstromingen, veel mensen dakloos, ziektes als dengue die de kop op
staken. Van Sunethra en pater Marius kregen we de noodkreet om slachtoffers te helpen aan de
meest noodzakelijke hulpgoederen zoals, medicijnen, eten, kleding, muskietnetten en slaapgerei. Met
een extra donatie aan Sunethra en pater Marius hebben we hieraan gevolg gegeven.
Tehuis gehandicapten
Sunethra hebben we dit jaar ook kunnen helpen met de restauratie van het tehuis voor
gehandicapten. Voor het komend schooljaar krijgen kinderen uit arme gezinnen weer
schoolmateriaal, inclusief nieuwe schoenen (heel belangrijk!).
Studiefonds
Onze monnik Saranakhara Thero beheert een studiefonds voor jongeren in zijn gemeenschap. Ook
dit jaar verstrekten wij hem daarvoor een donatie. Naast het verstrekken van lesmateriaal en extra
lessen Engels, organiseert Saranankhara elk jaar voor de hardwerkende studenten een uitstapje. Dit
jaar was het een bezoek aan de hoofdstad Colombo. Een ‘wereldreis’ voor deze jongeren en we
juichen dit initiatief dan ook van harte toe.
In de komende kerstvakantie gaan Piet, zijn vrouw Lydia en Sita naar Sri Lanka om onze
contactpersonen te bezoeken, de projecten en giften te evalueren en nieuwe wensen te
inventariseren en bespreken. We zien ernaar uit en houden u op de hoogte via de website en de
Facebook-pagina van de stichting: https://www.facebook.com/StichtingEenHelpendeHand
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Van onze penningmeester
In 2016 ontvingen wij in totaal €47.376,- aan giften van donateurs en via bijzondere acties, waaronder:
- Samen aan tafel voor het goede doel
€1.159,- Bijdragen Phyllis Krystal-groep
€ 780,- Statiegeldactie, giften Kniphoek
€ 410,- Giften n.a.v. jubilea in Haren (Gr) en NH
€ 865,- Extra giften bestrijding ebola-epidemie
€1.375,- Adventsactie H. Antonius Abt en Driekoningen Parochie en Stichting Deliana DH
€5.566,We konden in 2016 voor in totaal €25.987,- o.a. de volgende projecten ondersteunen:
Sri Lanka
- Tehuizen en scholen Sunethra/Hakmana (onderhoud, salarissen, schoolmateriaal)
- Monniken Pannindriya en Saranankara (sociaal werk en onderwijs)
- Carmel meisjesinternaat Bandarawela (extra lessen en voeding voor 21 meisjes)
- Carmelzuster Therese Ranee (extra lessen, schoolmateriaal en voeding 72 leerlingen)
- Pater Marius (sociaal werk)
Sierra Leone
- Onderwijs Sierra Leone (studiebeurzen, schoolvoorzieningen, aanleg waterleiding)
- Hulp na ebola-crisis Sierra Leone: waterput in getroffen dorp John Thorpe
- Isolatie-afdeling Lion Heart Medical Centre te Yele
- Administratiekosten (notaris, website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€3.255,€3.293,€2.531,€3.581,€ 631,€4.106,€2.397,€2.500,€ 428,-

In 2016 is een bedrag van €3.600,- ontvangen en uitgegeven voor donateursprojecten in Sri Lanka en
Sumatra. Voorts is voor een speciaal doel een bedrag van €10.000,- ontvangen, dat nog niet is besteed.
U kunt een uitgebreider financieel jaarverslag 2016 van de stichting opvragen bij de penningmeester.

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u allen een hartverwarmend
Kerstfeest en een voorspoedig 2018
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Gerard Beuger,
Sita Kooij en Nel Hanemaaijer (leden)
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