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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 8 – november 2018 
U ontvangt hierbij de zesde editie van onze nieuwsbrief van de 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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2. Datum nieuwe reis bekend 

3. Hoortoestellen 

4. De scootmobiel van Sehan 

5. Geslaagde Luikse- en Hergebruikmarkt 

6. The Thom Foundation helpt wederom 

7. Pipan kan bijleren 

8. Vaste donateurs gezocht 
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---------------------------------------------------------- 

1. Terugblik reis mei/juni 2018 

1 x rollator 

5 x elleboogkrukken en 1 paar okselkrukken 

1 x rolstoel (zelfbeweger) 

3 x paar aangepaste schoenen 

1 x looprek 

5 x douche toiletstoel 

2 x rolstoel voor buiten gebruik 

2 x rolstoel met toiletfaciliteiten 

11 x rolstoel voor binnen gebruik 

4 x aluminium rolstoel (binnen & buiten) 

1 x verstelbare rolstoel  

1 x driepoot 

1 x toilet gebouwd 

1 x aangepaste bromfiets 

ruim 300 brillen zijn er verstrekt en 

117 personen kregen 1 of 2 hoortoestellen   

 

En natuurlijk de speciale projecten: 

- Hulpmiddelen voor St Joseph Elderhome 

-      Speeltoestellen voor een kleuterschool 

-      Nieuwe toiletdeuren school 

-      Een onderarmprothese 

En een Houtbewerkingsmachine 

 

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

2. Datum nieuwe reis bekend 

Inmiddels is de datum voor de nieuwe reis bekend. 

Jeannette vertrekt 22 november weer naar Sri 

Lanka. We hopen ook die reis weer veel mensen te 

kunnen helpen. 

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

3. Dank  u voor de Hoortoestellen 

Nog steeds komen er wekelijks hoortoestellen 

binnen, echt geweldig ! Deze komen inmiddels uit 

het hele land.   

Helaas zit er niet altijd een afzender bij zodat we 

niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken. Daarom 

via deze weg: 
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Op onze website hebben wij een speciale pagina 

ingericht waarop de oproep voor hoortoestellen is 

geplaatst. 

Ook aankomende reis gaan er weer zo’n 100 

hoortoestellen mee naar Sri Lanka. 

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

4. De scootmobiel van Sehan  

In 2016 konden wij de 16 jarige Sehan, dankzij The 

Thom Foundation, voorzien van een scootmobiel 

zodat hij weer naar school kon en een 

beroepsopleiding kon volgen. 

Helaas bereikte ons in juni het nare bericht dat 

Sehan onverwachts is overleden. Wat een triest 

nieuws. 

Na zijn overlijden hebben zijn ouders aangegeven 

dat ze het fijn zouden vinden als de scootmobiel een 

nieuwe bestemming zou krijgen bij iemand die hem 

hard nodig zou hebben. 

En die nieuwe bestemming is gevonden; de 42 

jarige mevrouw Sudarma. Deze mevrouw zet zich, 

ondanks haar handicap,  in voor kinderen met een 

beperking. Zij is alleen afhankelijk van anderen om 

de kinderen die zij begeleid te kunnen  bezoeken.   

In juli hebben de broer en ouders van Sehan samen 

met Nalin en contactpersoon Rupa een bezoek 

gebracht aan mevrouw Sudarma en de scootmobiel, 

met uitvoerige uitleg van de broer van Sehan, 

overhandigd. 

 

Voor Sehan hebben wij op onze website een aparte 

pagina ingericht, een In Memoriam Pagina omdat 

hij voor ons het voorbeeld was hoe de inzet van een 

hulpmiddel iemands leven in positieve zin kan 

veranderen.   

De aankomende reis gaat Jeannette de ouders van 

Sehan bezoeken. 

5. Geslaagde Luikse en Hergebruik markt 

Op 10 juni hebben wij met een kraam op de Luikse 

Markt in Elst gestaan, en recent nog, op 6 oktober, 

op de hergebruikmarkt van Stichting Nandri in 

Zevenaar. 

We kunnen terugkijken op twee geslaagde dagen.  

We hebben die dagen veel spullen kunnen 

verkopen, promotie mogen maken, veel brillen en 

hoortoestellen in ontvangst mogen nemen en fijne 

mensen ontmoet. 

 

Van de opbrengst van beide markten gaan wij de 

komende reis weer hulpmiddelen aanschaffen. 

En namens onze stichting: speciale dank aan 

Stichting Nandri dat we daar in 2018 2 x te gast 

mochten zijn. 

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

6. The Thom Foundation helpt wederom 

Tijdens de eerste reis van Jeannette in mei kwamen 

er diverse hulpvragen binnen over kinderen met 

een handicap. 

Helaas konden we deze hulpvragen toen niet 

beantwoorden.  

Met deze hulpvragen hebben we opnieuw aan 

mogen kloppen bij The Thom Foundation. En 

wederom steunen zij ons financieel zodat wij voor 

maar liefst 5 kinderen een hulpmiddel kunnen 

aanschaffen. Wat fijn ! 
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7. Pipan kan bijleren 

Vorig jaar kregen wij een verzoek binnen over 

Pipan, de toen 11 jarige jongen die bij zijn oma 

woont. (helaas is de moeder van Pipan overledenen 

en zijn vader niet in beeld). 

Pipan is erg slim. Helaas heeft Oma nauwelijks geld 

om rond te komen en zij kan school (en aanvullende 

bijlessen) voor Pipan ook niet meer betalen. Om 

Pipan een goede start in zijn leven te geven (en 

uitzicht op werk na scholing) zou hij gebaat zijn 

met extra bijlessen. 

Met deze vraag zijn wij op zoek gegaan naar 

financiële steun, en dankzij Jeannette Kreuk en de 

John Heddes Foundation kan Pipan in 2019 

gebruik maken van de bijlessen. In november wordt 

alles afgestemd met de onderwijzers, Oma en 

Pipan. Wat fijn dat ook dit gaat lukken ! 

 

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

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. Ons You Tube kanaal 

Wist u dat wij ook een eigen YouTube kanaal 

hebben met meer dan 100 filmpjes ?  Ze geven een 

mooi beeld wat we allemaal, met jullie hulp, 

kunnen doen. én wat Jeannette allemaal tegenkomt 

onderweg. 

https://www.youtube.com/channel/UCbQlu8awK1

XPS9l5qBXe_AA  

 

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

10. AVG verklaring 

 (AVG staat voor Algemene Verordening    

Gegevensbescherming) 

 

Ook onze stichting ontkomt er niet aan: een AVG 

verklaring waarin wij aangeven wat wij doen met 

gegevens van onze donateurs, mensen die onze 

nieuwsbrief krijgen of mensen die contact met ons 

opnemen. Of te wel: hoe beschermen wij uw 

privacy en uw gegevens. 

U kunt dit alles lezen in onze AVG-verklaring die 

sinds begin mei 2018 online staat. Deze kunt u 

vinden op onze website: 

https://www.ayubowansrilanka.nl/anbi/avg-

privacyverklaring/  

Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust 

contact met ons op ! 

 

 

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

 
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 


