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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 7 – April 2018 
U ontvangt hierbij de zevende editie van onze nieuwsbrief van de stichting van Jeannette Otemann uit 

Arnhem.  Veel leesplezier! 

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

In deze nieuwsbrief: 

1. Terugblik reis november/december 2017 

2. Bezoek aan Ellawewa 

3. 170 mensen kunnen weer horen! 

4. Vooruitblik reis mei 2018 

5. Samenwerking met Nandri 

6. Luikse Markt in Juni 

7. Mooie acties en dank u wel! 

8. Vaste donateurs gezocht 

9. Contactgegevens 

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

1. Terugblik reis november/december 2017 

Dankzij jullie heeft Jeannette in november en 

december van 2017 de volgende hulpmiddelen 

kunnen verstrekken  

• 16 rolstoelen  (13 x aluminium) 

• 3 paar okselkrukken 

• 8 looprekken 

• 4 elleboogkrukken 

• 2 driepoot 

• 7 douche/ toiletstoelen 

• 1 tricycle  

• 1 fiets 

• Pakket fruit om fruitstal te beginnen 

• 80 schoolpakketten + rugzak 

• 1 paar Beenspalken  

• Nieuwe vloer schoolklas Biyagama 

• 250 brillen en 

• 170 hoortoestellen (aan 105 mensen) 

 

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

2. Bezoek aan Ellawewa. 

Elke reis gaat Jeannette ook naar Ellawewa. Dat is 

het dorp dat wij eind 2016, met hulp van 

donateurs, mochten voorzien van een 

waterzuiveringsinstallatie. 

Er wordt goed gebruik van gemaakt. De mensen 

betalen een minieme bijdrage zodat de installatie 

ook goed onderhouden kan worden en de kwaliteit 

van het water goed blijft. 

De heer Susripade, onze contactpersoon in 

Ellawewa, beheerd de installatie en financiën 

prima. 

We mogen hier met recht trots op zijn ! :-) 

 

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

3. 170 mensen kunnen weer horen! 

In 2017 hebben we, dankzij Beter Horen en het 

radio en televisieprogramma Gelderland Helpt maar 

liefst 170 mensen kunnen voorzien van 1 of 

meerdere hoortoestellen, een ongekend aantal.  Zij 

kunnen dus weer horen dankzij 2e hands 

hoortoestellen uit Nederland.  

In december mochten we nog een keer terugkomen 

bij de radio-uitzending van Omroep Gelderland met 

update. Nog steeds komen er hoortoestellen binnen, 

dus ook de komende reis kunnen we weer veel 

mensen helpen met hoorproblemen. 
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4. Vooruitblik reis mei 2018 

Op 3 mei a.s. vertrekt Jeannette weer naar Sri 

Lanka en komt 2 juni weer terug. Deze reis kan zij 

ook een aantal projecten bezoeken die afgerond 

kunnen worden. Projecten die onlangs in gang gezet 

zijn of projecten waar we niet mee wilden wachten 

tot mei.  Een korte opsomming: 
 

� Een onderarmprothese voor 16-jarige jongen. 

Met hulp van The Thom Foundation. 

 
 

� Een houtbewerkingsmachine voor meneer 

Perera. Dankzij de mensen van Talant in 

Beetsterzwaag 

 
 

� Speeltoestellen voor de kleuterschool in 

Biyagama. Dankzij Kinderfonds van Dusseldorp 

 
 

� Hulpmiddelen voor het tehuis voor ouderen 

dankzij fonds Hofje Codde en van Beresteyn 

 

Nieuwe deuren toiletgroep lagere school dankzij de 

Casterenshoeve. 

 
En, een gemotoriseerde driewieler voor 

welzijnswerker Lalith. 
 

Kortom:   

Werk aan de winkel voor Jeannette de komende 

reis. Je kunt de reis en al deze projecten volgen op 

onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriL

anka/  (of zoek op Stichting A.S.L. – Ayubowan Sri 

Lanka 

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

5. Samenwerking Nandri 

In februari zijn we benaderd door stichting Nandri 

uit Zevenaar. Een actieve stichting met een eigen 

tweedehands kleding- en speelgoedwinkel. En 

actief in Sri Lanka.  Op 21 februari hebben we 

kennisgemaakt. Wat een enthousiaste groep 

mensen.   

 

Zij bieden aan om voor ons een inzamelpunt te zijn 

voor hoortoestellen en brillen. Dus woon je in de 

buurt van Zevenaar, kijk dan even op hun website: 

http://www.nandri.eu/  

Ze hebben ook aangeboden dat wij dit jaar 2 x met 

een stand op hun hergebruikmarkt mogen staan. 

Van dit aanbod hebben wij inmiddels al gebruik 

gemaakt. Op 7 april hebben wij in een dag in 

Zevenaar op de hergebruikmarkt gestaan.  Een fijne 

en gezellige dag. 
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Op 6 oktober doen we dit weer, dus kom dan gerust 

langs. Hou de aankondigingen op onze website en 

onze social media hiervoor in de gaten. 

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

6. Zondag 10 Juni -  Luikse Markt! 

Dit jaar staan we weer met een kraam op de 

gezellige, grote Luikse Markt in Elst (GLD) , met 

een grote stand om daar 2e hands (en waar mogelijk 

nieuwe) spullen te verkopen. De opbrengst is 

natuurlijk weer geheel voor het werk in Sri Lanka. 

Kom gezellig langs die dag! 10 Juni! 

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

7. Mooie acties en dank u wel! 

Het afgelopen half jaar waren er weer 

hartverwarmende acties voor de stichting. Zo 

hebben we van Esther Berends een cadeaucard 

gekregen waar we batterijen voor de hoortoestellen 

mee kunnen kopen. En ook krijgen we nog steeds 

pakketjes binnen met hoortoestellen én brillen. 

En soms zitten er hele lieve berichtjes bij. 

 

Daarnaast hebben we diverse nieuwe donateurs 

mogen begroeten.  

En grote donaties mogen ontvangen van onder 

andere The Struan Foundation. 

 

Wij willen iedereen die ons afgelopen periode 

gesteund heeft hartelijk danken!  Zowel de mensen 

die ons financieel hebben gesteund, als iedereen die 

brillen, hoortoestellen, 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.  

 

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

8. 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 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Contactgegevens: 

Emailadres:  stichting.asl.arnhem@gmail.com 

Website:  www.ayubowansrilanka.nl 

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

Banknummer: NL33 INGB000 6872846 t.n.v.  Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem 


