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U ontvangt hierbij de vijfde 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 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
1. Terugblik reis november 2016
Dankzij jullie steun heeft Jeannette in november
en december 2016 de volgende hulpmiddelen
kunnen verstrekken (naast het waterproject in
Ellawewa en de school in Biyagama)
 Luchtmatras 1 x
 Rolstoel, binnen 9 x
 Fiets kind 1 x
 Rolstoel binnen, zelfbeweger 1 x
 Rolstoel, buitenmodel 3 x
 Rolstoel met toiletvoorziening 2 x
 Rolstoel, kind 1 x
 Rolstoel, speciale, aangepast 1 x
 Toiletstoel 1 x
 Okselkrukken 3 paar
 Elleboogkrukken 9 x
 Driepoot 2 x
 Looprek 8 x
 Etiketeer Machine 1 x
 Rugzakjes/schoolspullen kinderen 140 x
 Brillen +/-150
 Gehoortoestellen 12 x
 Sensoren/elektronica gehoortoestel 1 x
 Bijdrage vervoer ziekenhuis 1 x
 Voedsel gezin 1 x
 Bouwmaterialen herstel waterschade school 1 x
 En talloze knuffels en kinderkleding
 en 1 kraampakket

2. Schoon drinkwater in Ellawewa
Ellawewa, het dorp dat kampte met vervuild
drinkwater deed in de zomer van 2016 een
beroep op ons. De bijna 1000 inwoners hadden
niet de beschikking over schoon drinkwater.
Hoewel het voor een kleine stichting als het
onze om een enorm groot bedrag ging is het
dank zij een geweldige donateur gelukt om deze
mensen te helpen.
Deze donateur wil graag anoniem blijven en dat
respecteren wij uiteraard.
Al op 26 november kon Jeannette de officiële
opening verrichten in Ellawewa: met dank aan
Nalin, onze centrale contactpersoon, is het
gelukt om de installatie toen al (helemaal
gebouwd, getest én goedgekeurd) in gebruik te
nemen.

Aankomende reis gaat Jeannette opnieuw naar
Ellawewa om te kijken hoe het met deze
inwoners gaat en om toezicht te houden op het
onderhoud en de watertesten.
--------------------------------------------------------
3. The Thom Foundation helpt bij school

Biyagama
In de zomer van 2016 kreeg Jeannette een tweede
bijzondere vraag binnen van een school in
Biyagama. Deze school heeft een bijzondere klas
met kinderen met een beperking. Zij waren op
zoek naar goed meubilair en onderwijsmateriaal
en een computer.



En ook deze hulpvraag hebben we kunnen
beantwoorden, dankzij de steun van The Thom
Foundation.

Ook de komende reis schiet The Thom
Foundation ons te hulp met financiële steun.
Deze keer voor o.a. een scootmobiel voor een
lichamelijk beperkte jongen, zodat hij weer naar
school kan. Geweldig !
--------------------------------------------------------
4. Bijzondere hulp vanuit Beetsterzwaag
Een bijzonder aanbod vanuit Beetsterzwaag:
zorginstelling Talant viert daar elke zondag een
kerkdienst met de inwoners van de instelling. Zij
hebben aangeboden dat het collectegeld van 2017
voor een deel naar onze stichting gaat. En wel
naar een speciaal doel: een
houtbewerkingsmachine voor een man die door
een ongeluk zijn werk niet meer kan doen. Met
deze machine kan hij weer inkomsten genereren
en zijn gezin onderhouden.

Op 12 maart hebben we ons tijdens de kerkdienst
mogen voorstellen en kennismaken met de

kerkbezoekers. We kunnen terugkijken op een
warm welkom en een bijzondere dienst ! Wordt
vervolgt deze prachtige actie vanuit
Beetsterzwaag !
--------------------------------------------------------
5. Prachtige actie Simon van der Veen
Bij het ontstaan van onze stichting heeft Simon
van der Veen ons enorm geholpen met het
fondsenwerven. Simon is een gedreven man die
prachtige stukken en brieven heeft geschreven
voor ons.

In april jongstleden mocht hij afscheid nemen
van zijn werk. Hierbij heeft hij een
afscheidsreceptie gegeven. Heel bijzonder ook
zijn wens: geen cadeaus en dergelijke maar geld
voor onze stichting ! Dankzij Simon kunnen wij
nu een naaimachine aanschaffen voor iemand
met een handicap (zodat hij weer geld kan
verdienen) én nog diverse andere hulpmiddelen.
Bedankt Simon !

6. Gelderland Helpt met gehoorapparaten
Begin april hebben we bij omroep Gelderland
een oproep mogen plaatsen voor gehoorapparaten.
Deze oproep is opgepikt door het radio
programma Gelderland Helpt ! en Jeannette is
hiervoor 2 x live op de radio geweest om deze
oproep toe te lichten.

De reacties uit Gelderland waren geweldig,
binnen 1 week kregen wij de beschikking over



meer dan 50 gehoorapparaten. En de actie is nog
niet gesloten.
--------------------------------------------------------
7. Bedrijven die ons helpen
Onze stichting kan niet bestaan zonder hulp van
particulieren en bedrijven. Ook afgelopen half
jaar hebben wij diverse bedrijven mogen
benaderen voor hulp.
Zo doneerde A2Z Reclameproducties uit
Heerenveen maar liefst 1000 (!) visitekaartjes.
En o.a. Peugeot Garage Hylkema uit Heerenveen
en de Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
hebben ons financieel enorm gesteund.
Vagebond Jewels en Werk Uit Handen Groep
hebben een eigen plekje gekregen op onze
website. Zij doneren een deel van de opbrengst
van sieraden (Vagebond Jewels) en minigolf
(Werk Uit Handen Groep) items aan onze
stichting. U kunt ze vinden onder het tabje Links
op onze website.

8. Nieuwe reis geboekt
Goed nieuws want 10 Mei a.s. vertrekt Jeannette
weer voor een nieuwe missie naar Sri Lanka. Dat
is alweer de 10e reis voor Jeannette (!!) en de
vijfde reis als stichting.
--------------------------------------------------------
9. Vaste donateurs gezocht.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons een warm
hart toedragen en ons periodiek financieel willen
steunen, bijvoorbeeld 1 x per maand of 1 x per
kwartaal. Elke euro is welkom en kan
verantwoord worden. Is deze vorm van hulp aan
ons iets voor u ? Neem dan contact met ons op
via Stichting.ASL.Arnhem@gmail.com
--------------------------------------------------------
10. Dank u wel !
Wij willen iedereen die ons afgelopen periode
gesteund heeft hartelijk danken ! Zowel de
mensen die ons financieel hebben gesteund, als
iedereen die brillen, gehoortoestellen, knuffels,
kleding etc. aan ons ter beschikking hebben
gesteld. Een aantal van u wil graag anoniem
blijven en dit respecteren wij uiteraard.. Onze
dank, én van de mensen in Sri Lanka, is enorm
groot.

Bedankt voor jullie steun en tijd !
11. Contactgegevens:
Emailadres: stichting.asl.arnhem@gmail.com
Website: www.ayubowansrilanka.nl
Facebookpagina: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka
Banknummer: NL33 INGB000 6872846 tnv Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem
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