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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 12 – December 2021 
U ontvangt hierbij de 12e editie van onze nieuwsbrief van onze stichting. Door middel van deze 

nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Veel 

leesplezier ! 

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

In deze nieuwsbrief: 

1. Hoera !  – Nieuwe reis gepland 21 november 

2. Gevolgen Covid 19/Corona in SL en NL 

3. Dank u wel ! 

4. Bijles kinderen dankzij de John Heddes 

Foundation 

5. Webinar ANBI  

6. Bijeenkomst Sri Lanka Tafel  

7. Vaste donateurs gezocht 

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

1. Hoera ! – Nieuwe reis gepland – 21 

november 

Eindelijk, na 3 reizen die niet door konden gaan 

vanwege Covid 19 is het nu weer mogelijk om naar 

Sri Lanka te reizen.  De laatste reis vond plaats in 

november/december in 2019. Wie had toen kunnen 

voorzien dat het 

bijna 2 jaar zou 

duren voordat 

Jeannette weer 

op het vliegtuig 

kon stappen. 

Nu, in de eerste week van november bij het 

schrijven van deze nieuwsbrief zijn we er zeker 

van: deze reis gaat door ! Op 21 november  vertrekt 

het vliegtuig. 

We hopen dan weer veel mensen te kunnen helpen. 

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

2. Gevolgen Covid 19/corona  

Onze reizen konden niet doorgaan. Vervelend voor 

ons, maar zeker zo vervelend voor de mensen in Sri 

Lanka die zitten te wachten op hulp. Het land is 

hard getroffen door Corona. 

Het toch al arme land moest het wederom 

ontgelden. Veel besmettingen en slachtoffers.  

Lockdowns en beperkingen. 

 

De toch al vele Sri Lankanen die in armoede leven 

en “dagloner” zijn waren verplicht om thuis te 

blijven. Dat betekende geen werk en geen inkomen. 

Ruim een half miljoen mensen kregen Corona 

waarvan er bijna 14.000 zijn overleden. 

Gelukkig gaat het stapsgewijs wat beter en kunnen 

we het land weer bezoeken. Dat betekend voor 

Jeannette wel het overhandigen van een 

vaccinatiebewijs en het doen van een PCR test.  

Jeannette hoeft bij terugkomst in Nederland niet in 

quarantaine. 

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

3. Dank u wel ! 

Wij willen via deze weg alle donateurs die ons, 

ondanks dat wij 3 reizen hebben moeten annuleren, 

zijn blijven steunen.  Geweldig ! 

Dankzij jullie vertrouwen en steun kunnen we in 

November weer hulp gaan geven. 

Dit had 

zonder jullie 

niet gekund, 

heel veel 

dank 

daarvoor ! 

Ook iedereen 

die ons de afgelopen 2 jaar heeft voorzien van 

hoortoestellen en brillen: hartelijk dank ! 
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4. Bijles kinderen dankzij de John Heddes 

Foundation 

Zoals u weet kunnen wij 6 kinderen voorzien van 

schoolspullen, lesmateriaal en bijles dankzij de 

John Heddes Foundation. 

Ook in 2021 hebben we dat kunnen doen.  De 

kinderen konden in een aantal periodes niet volledig 

naar school, maar met wat kunst en vliegwerk (en 

thuisscholing) hebben zij niet al te veel achterstand 

opgelopen. 

Op 7 oktober jongstleden hebben wij kennis mogen 

maken met het bestuur en de leden van de John 

Heddes Foundation. 

Wat een enthousiaste groep mensen die heel veel 

goeds doen wereldwijd op het gebied van scholing 

aan kinderen in ontwikkelingslanden. 

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

5. Webinar ANBI en UBO gegevens 

Een zakelijk verhaaltje, maar ook dat hoort bij onze 

stichting: zorgen dat de papieren in orde zijn, dat 

we voldoen aan de ANBI regelgeving (die vanaf 1 

januari 2021 zijn aangescherpt) en dat je de juiste 

gegevens publiceert. 

Informatiebronnen die we hierbij gebruiken zijn 

o.a. websites en Webinars. Zo ook een speciale 

interactieve ANBI-Webinar begin oktober met 

Peter Janssen en Wido Donkers, medewerkers van 

het ANBI-team van de Belastingdienst. Hierbij 

kregen wij voorlichting over de nieuwste 

wijzigingen op het gebied van ANBI gegevens en 

de gegevens die je verplicht moet publiceren op je 

website. 

En wat blijkt:  we voldoen ruimschoots aan de 

ANBI-verplichtingen. Dus uw donatie aan ons kunt 

u nog steeds als aftrekpost gebruiken bij uw 

belastingaangifte. 

Foto boven: Lal en Nalin tijdens het inkopen doen voor de 

schoolkinderen 

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

6. Bijeenkomst Sri Lanka Tafel 

Onze stichting is aangesloten bij een platform 

genaamd Sri Lanka  Tafel. In dit platform zijn alle 

Nederlandse stichtingen vertegenwoordigd die 

werkzaam zijn in Sri Lanka. 

Op 22 september hebben wij een online 

bijeenkomst bijgewoond met heel veel van deze 

stichtingen. Heel fijn om ervaringen en informatie 

met elkaar te delen. Je leert van elkaar: wat is wel 

goed om te doen en wat niet. En hoe werkt dat nou 

in de Sri Lankaanse cultuur. Zo leren wij elke keer 

ook weer bij. 

 

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

7. 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 

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


