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Nieuwsbrief Stichting A.S.L. –Ayubowan Sri Lanka nummer 4 – November 2016 

U ontvangt hierbij de vierde editie van onze nieuwsbrief van de bijzondere stichting van Jeannette Otemann 

uit Arnhem. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de 

gebeurtenissen van het afgelopen half jaar. Veel leesplezier ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze nieuwsbrief: 

1. Terugblik reis mei 2016 

2. Nieuwe reis geboekt 

3. Project Schoon water Ellawewa 

4. Project school Biyagama 

5. Promotie in de krant 

6. Nieuwsbrief 

7. Dank u wel ! 

8. Foto impressie reis mei 2016 

9. Contactgegevens 

---------------------------------------------------------- 

1. Uitgave items reis mei/juni 2016 
Jeannette heeft afgelopen mei/juni weer een reis 

gemaakt door Sri Lanka. Een reis met 

tegenslagen dit keer. Overstromingen rond 21 

mei die het bezoeken van de mensen erg heeft 

bemoeilijkt.  Ook het onverwachts ernstig ziek 

worden van Nalin,  de vaste begeleider van 

Jeannette (gelukkig is hij inmiddels geopereerd 

en hersteld !) 

Dit laatste deed haar in een klein lokaal 

ziekenhuis doen belanden.  

Toch heeft ze ondanks deze tegenslagen, ook 

dankzij jullie weer veel mensen kunnen helpen. 

Een overzicht:  

 

20 Gehoortoestellen 

5 Kinderrolstoellen 

1 Tricycle stoel (driewielenrrolstoel) 

2 paar okselkrukken 

6 rolstoelen (waarvan 2 buitenrolstoelen) 

2 buitenrolstoelen 

5 toilet/postoelen 

4 looprekken (vierpoot) 

5 paar krukken 

1 x bijdrage voor een scan kind 

10 matrasbeschermers 

1 x speciale brillenglazen voor een kind 

35 schoolkinderen voorzien van schooltas en 

leermiddelen 

talloze: 

- brillen 

- knuffels 

- kleren 

en 1 wandelstok met bel 

 

 
Jeannette met Kavidu, in zijn nieuwe rolstoel 

 

2. Nieuwe reis geboekt 

Goed nieuws want 19 november a.s. vertrekt 

Jeannette weer voor een nieuwe missie naar Sri 

Lanka. Dat is alweer de 9e reis voor Jeannette.  

-------------------------------------------------------- 

3. Project Schoon water Ellawewa 

Afgelopen zomer kreeg Jeannette een bijzondere 

vraag binnen: Kunnen wij het dorp Ellawewa 

helpen aan schoon drinkwater. 
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Een dorp met bijna 1000 inwoners dat niet 

beschikt over schoon drinkwater, waar veel 

mensen al ziek geworden zijn. 

Met deze vraag zijn we hard aan de slag gegaan. 

En, op moment van verschijnen van deze 

nieuwsbrief, is het gelukt om de financiële 

middelen voor een waterzuiveringsinstallatie bij 

elkaar te krijgen.  Geweldig !  

We hebben hartverwarmende reacties gekregen. 

Zo was er het aanbod van iemand die een 

waterzuiveringsinstallatie thuis had staan waar 

hij niets meer mee deed. Heel bijzonder ! 

 

Helaas bleek deze installatie niet geschikt voor 

het type waterverontreiniging in Ellawewa, maar 

het aanbod van deze meneer is was heel 

bijzonder. Onze dank daarvoor ! 

Op het moment van verschijnen van deze 

nieuwsbrief zijn de voorbereidingen voor de 

bouw van de waterzuiveringsinstallatie in volle 

gang, Nalin, onze centrale contactpersoon in Sri 

Lanka, gaat de bouw en 

installatiewerkzaamheden coördineren. De 

vorderingen hiervan zullen te volgen zijn op onze 

facebook pagina. 19 November gaat Jeannette 

weer naar Sri Lanka en zal de in gebruik name 

meemaken. 

-------------------------------------------------------- 

4. Project school Biyagama 

Afgelopen zomer kreeg Jeannette een tweede 

bijzondere vraag binnen van een school in 

Biyagama. Deze school heeft een bijzondere klas 

met kinderen met een beperking. Zij zijn op zoek 

naar goed meubilair en onderwijsmateriaal en 

een computer. 

 

Ook voor deze hulpvraag gaan we op zoek naar 

sponsors om de vraag te kunnen beantwoorden. 

Lees hiervoor meer op onze website of 

facebookpagina. 

-------------------------------------------------------- 

5. Promotie in kranten 

Het is de afgelopen maanden gelukt om een paar 

keer een artikel te plaatsen in lokale (papieren) 

huis-aan-huis kranten, zoals de Regio Courant en 

het Gemeentenieuws. Hier zijn we erg blij mee ! 

 

-------------------------------------------------------- 

6. Nieuwsbrief 

U heeft nu de vierde editie van de nieuwsbrief 

voor Sri Lanka gelezen.  

Voor tips of vragen: trek gerust aan de bel ! 

Wilt u liever geen nieuwsbrieven in de toekomst 

meer ontvangen, stuur even een mailtje naar: 

Stichting.ASL.Arnhem@gmail.com 

-------------------------------------------------------- 

7. Dank u wel ! 

Wij willen iedereen die ons afgelopen periode 

gesteund heeft hartelijk danken !  De meesten 

van u willen anoniem blijven en dit respecteren 

wij uiteraard. En een aantal mensen kennen wij 

ook niet persoonlijk. Vandaar een extra 

dankwoord aan hen. Onze dank, én van de 

mensen in Sri Lanka, is enorm groot.   

DANK U WEL ! 
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8 . Foto impressie reis mei-juni 2016 

Hieronder een kleine impressie van de reis afgelopen mei en juni 2016, alle foto’s en verhalen die hierbij 

horen vindt u op onze Facebook pagina 

9. contactgegevens 

Emailadres:  stichting.asl.arnhem@gmail.com 

Kamer van Koophandel:  63279193 te Arnhem 

Website:  http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/  

Facebookpagina:  https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka 

Banknummer:  NL33 INGB000 6872846 tnv  Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem 

 

Bedankt voor uw steun en tijd !  


