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Nieuwsbrief nummer 31, december 2019
Nieuwsbrief nummer 31. Dat betekent dat SEHH al dertig jaar actief is. Dertig jaar trouwe dienst in
Sri Lanka en inmiddels zestien jaar in Sierra Leone. En dat ook met een trouwe schare van donateurs.
Samenwerking. Dat was het motto van vorig jaar en dat is in 2019 volop voortgezet. In Sri Lanka zijn
mooie dingen tot stand gekomen, samen met onze partners Havonos uit Raalte en Rockids uit Hilversum.
Twee gelijkgestemde organisaties, met elk hun specifieke deskundigheid en netwerk.
In Sierra Leone hebben we samen met de Nederlandse Lion Heart Foundation een omvangrijk
onderwijsproject opgezet, dat ‘onze’ school en ‘hun’ ziekenhuis ten goede komt. Graag laten we meer
weten over de resultaten.

Sri Lanka
Dit jaar hebben we weer een donatie kunnen doen aan Sr. Therese Ranee, dit keer voor de renovatie
van haar school en voor bijlessen aan leerlingen en volwassenen. Na twee jaar extra aandacht is een
duidelijke verbetering waarneembaar: meer kinderen slagen voor het staatsexamen!
De actieve en progressieve Boeddhistische monnik Saranankhara Thero, werkzaam in het arme
binnenland, heeft met onze steun het ‘SEHH Computer Training Centre’ opgericht. Hij helpt er
jongeren mee hun toekomst op te bouwen.

Sr. Tehrese Ranee wijst op de vijf kernwaarden voor
de leerlingen

De opening van het ‘SEHH-Computer Training Centre

HAVONOS (Hart voor Noordoost Sri Lanka) en ROCKIDS
Sinds vorig jaar werken wij samen met deze twee organisaties 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 (OMI) nam het initiatief voor de bouw en voert zelf het beheer. Dit jaar heeft SEHH bijgedragen
aan de bouw van een Pre-School, de aanschaf van meubilair en materiaal voor computerles.
Een bijzonder project betreft een leer/werkboerderij voor weduwen. Er wordt met inzet van
weduwen vee gehouden en groente geteeld. SEHH helpt mee de boerderij verder op te bouwen en te
verbeteren. Zo hebben we dit jaar bijgedragen aan de bouw van een leslokaal en de aanleg van
zonnepanelen voor de aandrijving van een irrigatiesysteem. Samen met de organisatie Rockids gaven
we er het computeronderwijs een impuls.

Sierra Leone
Vorig jaar berichtten wij over een gezamenlijk onderwijsproject met de Nederlandse Lion Heart
Foundation (LHF), dat een ziekenhuis exploiteert in het binnenland van Sierra Leone. Dat project is
in september van start gegaan met de training door EducAid van vijftig leraren in beter lesgeven.
Vooral een respectvolle omgang met meisjes en vrouwen krijgt de aandacht. De schoolleerlingen, het
ziekenhuis en de dorpsgemeenschap plukken daar de vruchten van. Op het programma staat nu de
bouw van een natuurkundelokaal, waar zowel de school als het ziekenhuis baat bij hebben.

Leraren volgen aandachtig de beginselen van het eigentijdse lesgeven (september 2019)

Verder hebben we dit jaar 200 leerlingen, meest meisjes, kunnen verblijden met een beurs voor
schoolmateriaal, ter waarde van €50,- elk. Dat bedrag staat gelijk aan een half maandsalaris daar.
Tevens verstrekken we beurzen aan tien afgestudeerden die een onderwijsstudie volgen en daarna
terug naar ‘hun’ school gaan. Dat zal de nu povere kwaliteit van het onderwijs opkrikken!

Blije schoolmeisjes met nieuw uniform en schoolmateriaal (oktober 2019)
In november hebben de bestuursleden Piet Houtenbos en Nel Hanemaaijer het land bezocht en de
directeuren van de scholen gesproken. Belangrijke punten van overleg waren:
o De verantwoording van de studiebeurzen aan de leerlingen en de studenten
o Het computeronderwijs: hoe hier stapsgewijs aan te beginnen
o De bevordering van de hygiëne op de scholen
o De aanleg van zonnepanelen om de gebrekkige stroomvoorziening op te vangen
o Onderlinge communicatie: de smartphone heeft ook hier zijn entree gemaakt en dat maakt direct
contact met de directie van de scholen mogelijk. Goed voor ‘online’ advies!
Er is een uitgebreid reisverslag beschikbaar, dat u afzonderlijk wordt toegezonden, maar ook op de
website van SEHH is in te zien.
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Van onze penningmeester 2019
In 2019* ontvingen wij in totaal €15.700,- aan giften van donateurs en via bijzondere acties. We konden dit
jaar voor in totaal €71.732,- aan projecten uitgeven. Een voor ons uitzonderlijk hoog bedrag, mogelijk
gemaakt door grote giften in voorgaande jaren. De uitgaven betreffen:
Sri Lanka
- Tehuizen en scholen Sunethra (onderhoud, schoolmateriaal)
€ 1.033,- Monniken Pannindriya en Saranankara en Pater Marius (sociaal werk en onderwijs)
€ 3.643,- Carmelzuster Therese Ranee (renovatie school, extra lessen en voeding 72 leerlingen)
€ 7.457,- Havonos/OMI (bouw Pre-School, i.s.m. Wilde Ganzen)
€ 4.427,- Havonos/OMI (voorzieningen leer/werkboerderij Iyakachchi, i.s.m. Wilde Ganzen)
€ 6.755,- Rockids/Havonos (tablets voor computeronderwijs)
€ 2.200,Sierra Leone
- Studiebeurzen 200 leerlingen SDA SS Yele en Yonibana SS
€11.000,- Studiebeurzen 10 leraren
€ 4.547,- Project ‘Yele’: Training leraren en ziekenhuispersoneel, bouw natuurkundelokaal en
watervoorziening (i.s.m. Lion Heart Foundation en Wilde Ganzen)
€26.020,- Diverse uitgaven SDA SS Yele (motorfiets, generator, internetverbinding)
€ 3.558,Administratiekosten (website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€ 241,-

U kunt een uitgebreider financieel jaarverslag 2019 van de stichting opvragen bij de penningmeester.
* tot 5 december 2019

Afscheid bestuurslid Gerard Beuger

Na 21 jaar trouwe dienst heeft Gerard aangegeven helaas om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie te moeten neerleggen. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet al die jaren.

Schoolkinderen Sierra Leone (november 2019)

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u allen een hartverwarmend Kerstfeest en een
voorspoedig 2020
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Sita Kooij (secretaris) en Nel
Hanemaaijer (lid)
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