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Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 14 – November 2022 
U ontvangt hierbij de 14e 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 half jaar. 

Veel leesplezier ! 

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

In deze nieuwsbrief: 

1. Nieuwe reis gepland 24 november 

2. Overzicht gegeven hulp reis mei/juni 2022 

3. 2e leslokaal Hansayapalama dankzij The Thom 

Foundation 

4. Meisjes- en ouderentehuis Polonnaruwa 

5. Hoorapparaten gezocht 

6. Dank u wel ! 

7. Bijles kinderen dankzij de John Heddes 

Foundation 

8. Vaste donateurs gezocht 

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

1. Nieuwe reis gepland – 24 november 2022 

Het is weer gelukt om een nieuwe reis te boeken, op 

24 november 

vertrekt 

Jeannette weer 

naar Sri Lanka 

om daar hulp te 

kunnen geven.  

Op 23 december vliegt ze weer terug naar 

Nederland. 

We hopen dan weer veel mensen te kunnen helpen. 

Volg de verrichtingen tijdens deze reis weer via 

onze Facebook- en Instagram pagina. Bijna 

dagelijks verschijnen daar berichtjes over de hulp 

en de reis.   

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

2. Overzicht gegeven hulp reis mei/juni 2022 

Dankzij jullie steun, en ondanks de lastige situatie 

in Sri Lanka (stroomuitval, brandstofgebrek, 

voedseltekort etc.) is het Jeannette en ons 

geweldige team in Sri Lanka gelukt om weer veel 

hulp te kunnen geven, bij deze weer een overzicht; 

22 Rolstoelen (binnen) 

11 rolstoelen (buiten) 

  3 rolstoelen met toiletvoorziening 

  3 speciale kinderrolstoelen 

  2 kinderrolstoelen 

  1 kinderlooprek (op maat) 

  1 kinderrollator 

  1 statafel kind (op maat) 

  8 looprekken 

  2 paar okselkrukken 

14 elleboogkrukken 

  4 driepoten 

  3 toiletstoelen 

  2 fietsen 

  3 medicijnpakketten 

  3 melkpoeder pakketten 

  4 draagbare stoeltjes 

  1 blinde geleide stok 

  3 matrassen 

  4 schoolspulpakketten 

  1 x brillenglazen 

  1 x materiaal rolstoelwerkplaats 

67 Oorspeentjes (bij hoorapparaat) 

  1 machine om lonten te maken (= werk voor 

iemand) 

 10 voedselpakketten 

350 brillen (uit NL) 

  90 hoortoestellen (uit NL) 

 

En de volgende projecten konden we realiseren: 

- bouw van een toilet 

- Tehuis voor meisjes en 

ouderen (spullen, kleding 

en meubels) (zie verderop 

in deze nieuwsbrief)  

-  schoolspullen, lesgeld en 

uniformen voor de 6 

kinderen dankzij de John 

Heddes Foundation. 

 

Wat een geweldige lijst weer ! Dankzij uw steun ! 
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3. 2e leslokaal Hansayapalama dankzij The 

Thom Foundation 

In 2019 konden wij in Hansayapalama de bouw en 

ingebruikname realiseren van een klaslokaal voor 

kinderen met een beperking.  Dit met hulp van The 

Thom Foundation. Nu, bijna 3 jaar later kunnen 

we een tweede klaslokaal realiseren, dit wederom 

met hulp van The Thom Foundation. 

 
Foto boven: Jan en Mirjam met hun kinderen in de speciale 

schoolklas in juli 2022 

Dit mede naar aanleiding van het bezoek van het 

Nederlandse gezin van Jan en Mirjam en hun 

kinderen: een gezin dat betrokken is bij The Thom 

Foundation en zich wil inzetten voor de realisatie 

van deze schoolklas. 

Geweldig  ! 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief 

zijn onze contactpersonen Nalin en Lal druk bezig 

met de uitvoering van dit project. 

Volg onze Facebook- en Instagram pagina voor een 

regelmatige update over dit project. 

 

Er gaan nu 19 kinderen met een beperking bepaalde 

dagen naar school, als de 2e klas is gerealiseerd 

kunnen deze kinderen structureel naar school en 

ook kunnen er 10 kinderen, die nu op de wachtlijst 

staan, naar school.   

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

4. Meisjes- en ouderen tehuis Polonnaruwa 

In Polonnaruwa bevindt zich een meisjes- en 

ouderen tehuis dat is opgericht door een Monnik 

(zie foto).  In de ene helft van het tehuis wonen 

(verstoten- en wees-) meisjes en in het andere 

gedeelte ouderen zonder thuis. 

 
In dit tehuis is gebrek aan alles. Dankzij 2 fondsen 

(die graag anoniem willen blijven) konden wij dit 

tehuis voorzien van o.a. beddengoed, nachtkleding, 

een wasmachine, maandverband, klamboes, kasten, 

tafels en stoelen/banken, olielampen, ventilatoren, 

keuken gerei en nog veel meer. 

Ook voor de aankomende reis staat weer een 

bezoek gepland aan dit tehuis. Wederom dankzij 

een donatie van 1 van de fondsen.  We hopen het 

tehuis dit keer te kunnen voorzien van o.a. 

schooluniformen, bedden en matrassen, 

handdoeken en medicijnen. 
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Foto boven: Eén van de oude inwoners van het tehuis 

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

5. Hoorapparaten gezocht 

Voor de reis 

eind november 

zijn we nog op 

zoek naar 

hoortoestellen. 

Heeft u nog 

iets liggen ?  Neem dan contact met ons op ! 

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

6. Dank u wel ! 

Wij willen via deze weg alle donateurs die ons zo 

fijn steunen bedanken. Zonder jullie steun kunnen 

wij niets doen in Sri Lanka.  Daarom via deze weg:    

7. Bijles 6 kinderen dankzij de John Heddes 

Foundation 

Zoals u misschien weet kunnen wij 6 kinderen tot 

hun 18e levensjaar voorzien van schoolspullen, 

lesmateriaal en bijles dankzij financiële steun van 

John Heddes Foundation.  

We hebben ook voor 2023 toezegging gekregen om 

de kinderen te steunen. Geweldig ! 

 
Foto boven: Jeannette met 3 van de meisjes; Piyumi, Medini 

en Kenuli 

 

We krijgen regelmatig updates vanuit Sri Lanka 

over hoe de kinderen het doen op school. Met de 

extra bijlessen die we mogelijk kunnen maken doen 

de kinderen het allemaal uitstekend. Ze hebben 

hierdoor echt een kans op beter 

vervolg/beroepsonderwijs om zo een vak te leren en 

in hun eigen toekomst en inkomsten te voorzien. 

 

Foto boven: Links Pipun en Jeannette in juni 2022 en recht 

Pipun in 2018. 

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

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 Sri 

Lanka iets voor u ? Neem dan contact met ons op 

via Stichting.ASL.Arnhem@gmail.com 

 

 
Foto boven: uitgifte van brillen – juni 2022 


