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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 13 – April/Mei 2022 
U ontvangt hierbij de 13e editie van onze nieuwsbrief van onze stichting. Hierbij willen wij u graag op de 

hoogte brengen van de gebeurtenissen van het afgelopen half jaar. Veel leesplezier ! 

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

In deze nieuwsbrief: 

1. Nieuwe reis gepland 19 mei 2022 

2. Terugblik reis november/december 2021 

3. Situatie in Sri Lanka 

4. Contactpersoon meneer Danasiri,  

5. Hoorapparaten gezocht 

6. Dank u wel ! 

7. Vaste donateurs gezocht 

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

1. Nieuwe reis gepland – 19 mei 2022 

Het is weer gelukt om een reis te boeken in 2022, 

deze keer vertrekt Jeannette Otemann op 19 mei 

naar Sri Lanka en is zij 17 juni weer terug. 

Ditmaal dreigde niet Corona roet in het eten te 

gooien, maar de 

economisch slechte 

situatie in Sri Lanka. 

Maar, het is ook voor 

deze reis gelukt, 

dankzij onze donateurs, 

om weer een reis naar 

Sri Lanka te maken. 

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

2. Terugblik reis november/december 2021 

De vorige reis vond plaats in november en 

december van 2021.  

Ook toen is het weer gelukt om vele mensen te 

kunnen helpen. 

We hebben wel gemerkt dat de prijzen in die 2 jaar 

afwezigheid enorm waren gestegen. 

Betaalden we een paar jaar geleden nog rond de 65  

tot 80 euro voor een rolstoel.   

Nu was dat al 135 euro. 

De volgende hulp konden we geven tijdens deze 

reis: 

30 x rolstoelen 

3   x rolstoelen met toilet 

3   x speciale kinderrolstoelen 

17  x looprekken 

4   x set okselkrukken 

16  x elleboogkruk (voor 10 mensen) 

7  x een driepoot

 
5  x voedselpakketten 

25  x beddengoed voor opvanghuis voor ouderen 

1  x startpakket voor kraampje nabij een school 

(voor inkomsten van een oudere dame) 

2  x gereedschap voor rolstoel werkplaatsen 

1  x schoolspullen jongen in Mahaoya 

1  x long-medicijnen voor een mevrouw die dit zelf 

helaas niet kan betalen 

1 x naaimachine (zodat een alleenstaande vrouw 

met kinderen inkomsten kan genereren) 

1 x gezondheidsschoenen 

6 x kinderen bijles (dankzij de John Heddes 

Foundation) 

En uit  Nederland meegenomen en verstrekt:  

255 brillen en 215 hoortoestellen ! 

 

Wat een mooi overzicht is het geworden, dankzij 

jullie. Dank je wel ! 

Nb. Vindt u het leuk om ook de verhalen achter 

deze aantallen te lezen, klik dan op onderstaande 

link.  

Hier treft u een aantal verhalen aan van mensen die 

wij hebben mogen helpen de afgelopen reis. 

https://www.ayubowansrilanka.nl/news/de-

verhalen-achter-de-hulp-die-wij-geven/  
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3. Situatie in Sri Lanka 

De economische situatie in Sri Lanka verslechtert. 

Er is een tekort aan noodzakelijke producten, zoals 

bepaalde voedingsmiddelen, gas, brandstof en 

medicijnen. Deze zijn moeilijker of niet 

verkrijgbaar en ook veel duurder geworden. Ook 

zijn er dagelijks stroomonderbrekingen op veel 

plaatsen in het hele land. Door de slechte 

economische situatie in Sri Lanka zijn er regelmatig 

demonstraties, stakingen en wegblokkades.  

 
De aankomende reis is het dus kijken wat er 

mogelijk is en wat niet. Onze contactpersoon Nalin 

doet er alles aan om voorraden aan te leggen zoals 

bijvoorbeeld brandstof zodat Jeannette wel het land 

door kan reizen en zo veel mogelijk 

contactpersonen kan bezoeken. 

Duim maar voor ons ! 

 

4. Contactpersoon meneer Danasiri 

Tijdens de reis eind 2021 werd bekend dat meneer 

Danasiri, onze vriendelijke contactpersoon in de 

regio Kataragama, ziek was. Hoe ziek hij was werd 

eigenlijk begin januari pas duidelijk.   

Zijn situatie verslechterde zo snel dat wij in maart 

al bericht kregen dat hij was overleden. 

Hij was 67 jaar, getrouwd en 3 kinderen (en 6 

kleinkinderen).  
We zullen hem enorm missen, meneer Danasiri was 

een gedreven man, stond altijd klaar voor onze 

stichting en heeft veel mensen kunnen helpen. 

Aankomende reis probeert Jeannette zijn vrouw te 

bezoeken. 

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

5. Hoorapparaten gezocht 

De afgelopen periode hebben we heel veel (lees-) 

brillen mogen ontvangen van mensen die brillen 

voor ons sparen.  We hebben er inmiddels zoveel 

dat we voor de komende reizen zijn voorzien. 

Wat we nog wel kunnen gebruiken (en waarvan we 

merken dat het steeds lastiger wordt om aan te 

komen) zijn hoortoestellen.  Heeft u er nog eentje 

liggen die u niet meer gebruikt ? Of weet u iemand  

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

6. Dank u wel  

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen:  Dankzij 

uw steun kunnen wij ons werk in Sri Lanka blijven 

doen. Zonder jullie lukt dit echt niet. 

Niet iedereen stelt het op prijs om met naam en 

toenaam genoemd te worden bij het bedanken, 

daarom deze algemene (maar voor iedereen 

welgemeende) Dank u wel ! 

 


