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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 10 – november 2019 
U ontvangt hierbij de 10e 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 ! 

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

In deze nieuwsbrief: 

1. Terugblik reis mei/juni 2019 

2. Datum nieuwe reis bekend 

3. Nieuw inleveradres hoortoestellen 

4. Schoolproject Hansayapalama 

5. Geslaagde Luikse markt 

6. Radiointervieuw Omroep Gelderland en 

artikel Audiology Infos 

7. Het gaat goed met Pipan ! 

8. Vaste donateurs gezocht 

9. Dank u wel ! 

10. Contactgegevens 

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

1. Terugblik reis mei/juni 2019 

Eerste paasdag werden we opgeschrikt door de 

nare aanslagen in Sri Lanka waar veel mensen het 

leven hebben verloren. 

We hebben toen als stichting overlegd, ook met 

onze contactpersonen in Sri Lanka of de reis van 

mei/juni 2019 door kon gaan en of het veilig 

genoeg was. Er is toen besloten om de reis door te 

laten gaan, mede op aangeven van ons netwerk in 

Sri Lanka. 

Gelukkig hebben zich er tijdens de reis geen 

incidenten meer voorgedaan en kon, dankzij jullie,  

de volgende hulp worden gegeven: 

 
11 x binnenrolstoel 

3 x buitenrolstoel  

1 x speciale rolstoel  

2 x rolstoel met toiletfaciliteiten 

4 x kinderrolstoelen op maat  

1 x buggy 

3 x douche/toiletstoel 

7 x looprek en 2 wandelstokken 

1 x rollator 

1 x fiets 

1 x tablah (muziekinstrument) 

2 paar okselkrukken en 6 x elleboogkrukken 

3 x driepoot 

2 x bed en 4 x een matras 

2 x luchtmatras (antidecubitus) 

3 x matrasbeschermer  

1 x sproeier (apparaat) 

1 x set bloempot mallen  

2 x voedselpakket 

2 x Studiekosten kind 

1 x Armprothese  

Baby en peuterkleding 

Knuffels 

350 brillen zijn uitgegeven 

220 hoortoestellen hebben een nieuwe bestemming 

gevonden 

 
Ook konden we onze contactpersoon dhr. Priyasiri 

Somarathna een gereedschap pakket geven. Deze 

meneer is erg betrokken bij de stichting, hij neemt 

gebruikte hulpmiddelen weer in, knapt ze op en 

geeft ze weer een nieuwe bestemming. Super ! 

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

2. Datum nieuwe reis bekend 

Inmiddels is de datum voor de nieuwe reis bekend. 

Jeannette vertrekt 21 november 2019 weer naar Sri 

Lanka. We hopen ook die reis weer veel mensen te 

kunnen helpen. Ze is 21 december weer thuis. 
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-------------------------------------------------------- 

3. Nieuwe inleveradressen voor hoortoestellen 

Voor de mensen in Zeeland hebben we mevrouw 

Nelie Verwijs uit Nieuwerkerk bereid gevonden 

om hoortoestellen voor ons in te zamelen. 

Dus woont u in Zeeland, dan kunt u de hoor-

toestellen die u aan ons beschikbaar wilt stellen 

inleveren bij: 

Mevrouw N. Verwijs 

Loensweg 16 

4306 NB  Nieuwerkerk  

(Schouwen-Duiveland) 

 
En ook in Bemmel hebben we een enthousiaste 

mevrouw die hoortoestellen en (lees-) brillen voor 

ons inzamelt, dus als u een adresje zoekt in de buurt 

van Bemmel dan kunt u terecht bij: 

Mevrouw Ria van Velthoven 

Wardstraat 27,  6681 CG  in Bemmel 

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

4. Schoolproject Hansayapalama 

Regelmatig krijgen we aanvragen binnen voor hulp 

aan scholen. Helaas lukt het niet snel om hierbij te 

helpen, mede vanwege het budget dat hiermee 

gemoeid is. 

Maar, dankzij The Thom Foundation, hebben wij 

een prachtig project mogen realiseren in 

Hansayapalama.  

 

Dankzij hun financiële steun konden wij een 

gebouw omtoveren tot een modern schoolgebouw 

voor kinderen met een beperking. 

Het opknappen van het gebouw is inmiddels 

afgrond.  Door Nalin Priyardarsana, Lal Parsana en 

een aantal loonwerkers is er wekenlang hard 

gewerkt om van het vervallen gebouwen een mooi 

klaslokaal en sanitaire ruimte te maken. Daarnaast 

zijn er fijne speeltoestellen geplaatst. 

 
De aankomende reis, in november zal de officiële 

opening plaatsvinden waarbij Jeannette te gast is. 

In de volgende nieuwsbrief hierover meer. 

Voor dit project hebben wij op onze website een 

speciale pagina ingericht: 

https://www.ayubowansrilanka.nl/startpagina
/nieuws-en-projecten/school-
hansayapalama-2019/  
 

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

5. Geslaagde Luikse Markt 

Het is bijna een traditie, spullen verkopen op de 

Luikse Markt. Op 23 juni was het weer zover: 

Jeannette en Trees hebben die dag gedoneerde 

spullen verkocht. De opbrengst is weer geheel 

gestort op de rekening van de stichting. 

------------------------------------------------------------ 
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6. Radio interview Omroep Gelderland 

Onze oproep uit 2017 voor hoortoestellen staat nog 

steeds op de website van Omroep Gelderland. En 

nog steeds krijgen wij mede hierdoor wekelijks 

hoortoestellen binnen. Op 29 juni mochten we 

tijdens de radio uitzending van Gelderland Helpt 

weer een toelichting geven aan deze oproep. 

Ook mochten we voor de 2e keer een mooi artikel 

aanleveren voor het blad Audiology Info’s, het 

vakblad voor hoor deskundigen. 

Door deze fijne promoties blijven mensen uit het 

hele land (en ook uit België en Duitsland) 

hoortoestellen aan ons ter beschikking stellen. 

En ze zijn nog steeds meer dan welkom, de vraag 

is enorm hoog. 

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

7. Het gaat goed met Pipan ! 

Pipan, de inmiddels 12 jarige jongen die we 

dankzijn de John Heddes Foundation bijlessen 

kunnen geven gaat als een speer. Hij volgt trouw 

de bijlessen, is erg enthousiast en doet het goed op 

school.  

 

We hebben al eens eerder bericht over Pipan, een 

jongen die door omstandigheden bij zijn oma 

woont. Door de bijlessen, die Oma helaas niet kan 

betalen, krijgt Pipan meer kansen op een goede 

vervolgopleiding en daardoor ook uitzicht op werk 

zodat hij later zelf de kost kan verdienen.   

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

8. Vaste donateurs gezocht. 

Wij zijn altijd 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. Dank u wel ! 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zonder 

jullie hulp kunnen wij ons werk in Sri Lanka niet 

doen. Daarom zijn we enorm blij met alle financiële 

steun, maar ook met de gedoneerde (lees-) brillen 

en hoortoestellen.   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. 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 

 

    
Tot slot nog een paar foto’s van het schoolproject in Hansayapalama. Op de eerste foto de dochter van Lal Prasana die helpt 
met de vrolijke schilderingen. Op de tweede foto Nalin met alle loonwerkers en in de laatste foto de werkzaamheden binnen: 

nieuwe vloer, muren, plafond en de deur naar de sanitaire ruimte. 


