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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 11 – December 2020 
U ontvangt hierbij de 11e 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 jaar. Veel leesplezier ! 

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

1. In memoriam Trees Lamers 

Helaas is op 11 september jongstleden onze 

voorzitter Trees Lamers overleden. . 

Op onderstaande link treft u informatie aan over 

Trees, haar betrokkenheid bij stichting ASL en haar 

inzet.  

In haar verliezen we een mooi mens, ze zal door 

ons enorm gemist gaan worden 

 

https://www.ayubowansrilanka.nl/startpagina/in-

memoriam-trees-lamers/  

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

2. Gevolgen Covid 19/corona  

2020 heeft in het teken gestaan van 

Covid19/Corona.  In Sri Lanka zijn er op dit 

moment in totaal 30.000 besmettingen (waarvan 

ruim 21.000 hersteld) en zijn er 142 sterfgevallen te 

betreuren.  Het werkelijke aantal getroffenen laat 

zich echter raden. Dit is niet bekend. 

Voor Sri Lanka geldt nog steeds een code Oranje. 

En dit heeft voor ons betekend dat zowel onze reis 

in mei als in november/december niet door kon 

gaan.  Vervelend voor ons, maar zéker zo vervelend 

voor de mensen die op onze hulp zitten te wachten. 

We hopen dat we in het voorjaar van 2021 weer de 

gelegenheid krijgen om naar Sri Lanka te reizen. 

We houden jullie op de hoogte. 

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

3. Onderhoud aan Ellawewa Waterproject 

In 2016 hebben wij dankzij jullie het dorp 

Ellawewa mogen voorzien van een gloednieuw 

waterzuiveringssysteem.  Ellawewa ligt in een 

gebied waar veel armoede heerst. Veel mensen 

werden daar ziek (o.a. nierziektes) door het drinken 

van vervuild water. Het dorp telt ruim 2000 

inwoners. 
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In januari kregen wij bericht dat tijdens de 

periodieke testen de kwaliteit van het water niet 

meer op pijl was en dat groot onderhoud aan de 

installatie nodig was. 

Wij hebben hierop, dankzij jullie donaties,  direct 

kunnen ingrijpen en inmiddels heeft men weer de 

beschikking over goed water die voldoet aan alle 

vereisten. 

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

4. Voedselactie zomer 2020 

De gevolgen van Covid-19 betekenden niet alleen 

beperkingen in contacten en zieken, maar zéker ook 

het wegvallen van inkomsten bij de toch al arme 

bevolking.  Veel mensen werken daar als dagloner 

en door stilvallen van onder andere toerisme 

betekend dit direct dat men geen inkomsten heeft. 

Sri Lanka kent geen steunpakketten zoals hier in 

Nederland. En geen inkomsten betekend ook dat 

men geen voedsel kan kopen voor zijn/haar gezin. 

We kregen een verzoek van ons netwerk in Sri 

Lanka of er een mogelijkheid was om hen hierin te 

ondersteunen. 

 
De contactpersonen in ons netwerk zetten zich altijd 

kosteloos voor ons in.  Nooit vragen zij om enige 

vorm van (financiële) steun. Bijna allen moeten van 

dag tot dag bekijken of er werk is.  Wij hebben in 

overleg met de bestuursleden besloten om een 

aparte actie op te zetten en een financiële bijdrage 

voor dit aparte voedselproject te vragen. (dit wilden 

we niet doen vanuit de “gewone” donaties. Deze 

zijn en blijven bestemd voor mensen met een 

beperking. De mensen die mee hebben gedaan met 

deze actie wisten dus ook waarvoor ze hun donatie 

gingen doen: voedselhulp). 

De actie heeft een fijn bedrag opgeleverd.  Dit 

bedrag is in de zomer beschikbaar gesteld aan de 

mensen en de gezinnen in Sri Lanka die betrokken 

zijn bij onze stichting.  Dit is naar rato gegaan:  een 

groter gezin kreeg meer steun dan een klein gezin.  

En gezinnen van contactpersonen die wel 

inkomsten hadden tijdens Covid-19 hebben niet 

meegedaan in dit project. 

Alle betrokkenen hebben inmiddels verantwoording 

afgelegd voor het bedrag dat zij ter beschikking 

kregen. En allen hebben aangegeven heel blij te zijn 

met de geboden ondersteuning, hierdoor konden zij 

voedsel kopen voor een lange periode. 

Voor allen die hierin een bijdrage hebben geleverd: 

Hartelijk dank ! 

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

5. Bijles voor 6 kinderen 

Dankzij financiële  steun van de John Heddes 

Foundation kunnen wij zes kinderen tot hun 18e jaar 

(waarin ze over kunnen gaan naar een 

beroepsopleiding of universiteit) bijles laten geven. 

Onderwijs volgen tijdens Corona was niet makkelijk, 

maar er zijn allerlei creatieve oplossingen bedacht 

zodat men toch bijles kon krijgen. Dit gebeurde 

veelal online. En had men zelf geen beschikking over 

een computer dan werd de mogelijkheid gecreëerd 

om bij een klasgenoot, vriend of familielid de lessen 

te volgen.   

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

6. Terugblik reis november/dec 2019 

Het is alweer een jaar geleden dat wij in Sri Lanka 

hulp konden geven. In onderstaand overzicht nog 
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eens alle hulp op een rijtje. Dankzij jullie steun is 

dit weer een mooi overzicht geworden. 

6 x looprekken 

6 x driepoten 

17 x rolstoelen voor binnen 

3 x kinderrolstoelen 

8 x rolstoelen voor buiten 

1 Buggy 

3 x toiletstoelen 

1 douchestoel 

11 x elleboogkrukken 

1 paar okselkrukken 

1 oefen & behandel bed 

1 speciaal oefen & fitness apparaat 

1 x orthopedisch schoeisel voor een kind 

2 x Schoolspullen 

2  voedselpakketten 

1 x Matras 

2 x Kniebrace 

12 rugzakjes met inhoud preschool 

Bouw van een toilet 

Ondersteuning rolstoelwerkplaats dhr. Somarathna 

 

 
Daarnaast hebben we het volgende kunnen 

verstrekken (meegenomen vanuit Nederland) 

305 brillen 

242 hoortoestellen 

1 Orthopedische schoen, 

Diverse duim- armbraces- beenspalken 

Muziekinstrumentjes voor Hansayapalama 

Knuffels en babykleertjes 

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

7. Opening schoolproject Hansayapalama 

Op 29 november hebben Jeannette, Nalin en 

Prasana Lal de opening van de school in 

Hansayapalama mogen bijwonen. 

De eerste ceremonie ging gepaard met het planten 

van een boompje, daarna onthulling van een 

plaquette, lint doorknippen, toespraken en zang en 

dans van de kinderen. 

Het is prachtig geworden, dankzij de steun van The 

Thom Foundation ! 

Dankzij hun steun kunnen kinderen met een 

beperking naar school en hebben zij een eigen stek 

waar ze zichzelf kunnen zijn.  

De eerstvolgende reis naar Sri Lanka zal Jeannette 

de school weer bezoeken en kijken hoe het gaat. 

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

8. 5 jaar Stichting ASL 

Wat vliegt de tijd, stichting ASL-Ayubowan Sri 

Lanka bestond in mei dit jaar alweer 5 jaar. 

We zijn ontzettend blij met alles wat we de 

afgelopen jaren hebben mogen doen in en voor Sri 

Lanka, dankzij u: particulieren, fondsen, stichtingen 

en bedrijven ! 

 
In de bijlage (meegestuurd met deze nieuwsbrief) 

treft u een overzicht aan van alle gegeven hulp in de 

afgelopen 5 jaar, het is een prachtige lijst geworden. 
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En al loopt het in 2020 niet zoals we gehoopt 

hadden (mede dankzij de omstandigheden rondom 

Corona):  we hopen ook de komende 5 jaar veel 

hulp te mogen geven. 

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

9. Jakima Geboortekaartjes 

Begin 2020 hebben we een fijne nieuwe donateur 

mogen verwelkomen: Jakima Geboortekaartjes. 

Jamika is een bedrijf van illustrator Marion, een 

"oude" bekende van Jeannette. Marion ontwerpt de 

geboortekaartjes zelf en heeft ook een eigen 

website: www.jakima.nl  

 
Hier kun je kaartjes uitzoeken en bestellen. 

Neem eens een kijkje op de website, er staan hele 

leuke tussen ! 

We vinden het zelf altijd fijn als we donateurs 

mogen vermelden op onze social media. (Niet 

iedere zakelijke donateur stelt het op prijs en dat 

respecteren we).  

Welkom Jakima Geboortekaartjes ! 

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

10. Midgetgolf totaal sponsort 

Dankzij Midgetgolf totaal, 1 van onze vaste 

donateurs, lukt het ons om meneer Nadire te 

voorzien van een  beenprothese. 

Wanneer we dit in Sri Lanka kunnen realiseren  kan 

is helaas nog niet bekend, maar we hopen dit in 

2021 nog te kunnen realiseren voor hem. 

(e.e.a. zal ook afhangen van de ontwikkelingen 

rondom Corona). 

Meneer Nadire is 29 jaar en mist een onderbeen.  

Met een prothese zou hij weer kunnen lopen en zo 

weer aan het werk kunnen. En werk betekend in Sri 

Lanka ook een inkomen voor hem en zijn familie. 

 
Bedankt Midgetgolf totaal ! 

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

11. 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 

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

12. Dank u wel ! 

Ook voor het afgelopen jaar willen wij iedereen 

bedankten die ons gesteund heeft. 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 leesbrillen en 

hoortoestellen.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. 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 


