Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 6 – november 2017
U ontvangt hierbij de zesde 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:
2. Scootmobiel dankzij The Thom Foundation
Voor de 16 jarige jongen Sanjan Sehan kwam er
1. Terugblik reis mei/juni 2017
bij ons een aanvraag binnen voor een scootmobiel
2. Scootmobiel met hulp van The Thom
zodat deze gehandicapte jongen weer naar school
Foundation
zou kunnen.
3. Nieuwe vloer school Biyagama
Voor deze hulpvraag kwam wederom The Thom
4. Vervolg actie Gelderland Helpt !
Foundation ons helpen en hebben het benodigde
5. Sri Lanka Tafel
bedrag voor deze scootmobiel beschikbaar gesteld.
6. Reisverslag Jeannette in Audiology Info’s
7.
8.

Radiospotje Achterhoek FM
Nieuwe reis geboekt !

9. Mooie acties en Dank u wel !
10. Vaste donateurs gezocht
11. Contactgegevens

---------------------------------------------------------1. Terugblik reis mei/juni 2017
Dankzij jullie steun heeft Jeannette in mei/juni van
dit jaar de volgende hulpmiddelen kunnen
verstrekken
rolstoelen totaal 19 x ( alle varianten)
tricycle 1 x
wandelwagen 1 x
scootmobiel 1 x
(douche) toiletstoel 8 x
rollator 1x
bed&matras 1x
luchtmatras 1x
matras met bescherming 1x
elleboog krukken 8x
okselkruk pp 1x
looprek 4x
driepoot 3x
statafels 2x

Tijdens de reis in mei/juni kon Jeannette de
scootmobiel al aanschaffen en overhandigen.
Sanjan kan nu weer naar school en een vak leren
zodat hij later voor zijn eigen inkomen kan zorgen
en als gehandicapte jongen niet afhankelijk is van
bedelen.
-------------------------------------------------------3. Nieuwe vloer school Biyagama
Tijdens de afgelopen reis heeft Jeannette de
speciale schoolklas in Biyagama weer bezocht.
Deze klas mochten wij, met hulp van The Thom
Foundation, eind 2016 voorzien van nieuw
meubilair voor de kinderen.

sta/loop frame 1x
naaimachine 1x
Medische kosten bijdrage 1 x
Materialen voor een lokaal ziekenhuis 1 x
Hoortoesellen: 69 x
en +/- 150 brillen
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Tijdens dit bezoek kwam er een nieuwe vraag
binnen: de vloer van de klas was voorzien van
kapot, vies en onhygiënisch zeil.
De kinderen spelen en slapen soms ook op de vloer,
en zijn soms niet helemaal zindelijk. Kortom: een
vieze situatie.

Wij zijn op zoek gegaan naar een donateur die ons
kon helpen om het bedrag bij elkaar te krijgen voor
een nieuwe vloer. En dat is gelukt !
De Hofstee Stichting kwam ons te hulp en stelde
het benodigde bedrag beschikbaar aan ons,
geweldig. !
De nieuwe vloer is inmiddels gelegd, met hulp en
coördinatie van Nalin.
Aankomende reis zal Jeannette een ceremoniële
“opening” mogen bijwonen in de klas om de vloer
officieel in gebruik te nemen.

radio studio om de oproep voor hoortoestellen
verder toe te lichten. En hebben 2 maal opnames
plaatsgevonden bij Jeannette thuis voor het tvprogramma Gelderland Helpt.

Op 17 september zaten wij in de uitzending op tv.
Dit heeft weer een geweldig resultaat opgeleverd:
weer meer dan 100 hoortoestellen en ruim 300
brillen.
En nog steeds komen er pakketjes binnen bij ons.

-------------------------------------------------------5. Sri Lanka Tafel
Er zijn in Nederland een aantal stichtingen die
actief zijn in Sri Lanka. Voor deze stichtingen is
een soort platform opgericht waar informatie en
kennis uitgewisseld kunnen worden.
-------------------------------------------------------4. Vervolg actie Gelderland Helpt !
In onze vorige nieuwsbrief mochten wij al
vermelden dat we veel hoortoestellen binnen
hebben gekregen naar aanleiding van een oproep bij
het programma Gelderland Helpt ! van omroep
Gelderland. Jeannette heeft hierdoor maar liefst 65
mensen (!) mogen voorzien van een hoortoestel.
Deze actie heeft afgelopen zomer een mooi vervolg
gekregen. Op 2 september waren wij te gast in de

Ook stichting ASL heeft zich hierbij aangesloten.
Als kleine, jonge stichting kunnen wij nog veel
leren van onze collega’s.
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6. Reisverslag Jeannette in Audiology infos
Van het blad Audiology infos kregen wij het
aanbod om een reisverslag te plaatsen in hun editie
van augustus 2017. Dit blad is een vakblad voor
audiologen en alle professionals op het gebied van
alles dat met horen te maken heeft.
Een bijzonder aanbod.
Dus heeft Jeannette tijdens haar vorige reis een
reisverslag geschreven.

Dit blad én reisverslag is te vinden op de volgende
link:
http://online.fliphtml5.com/huvk/mvcw/index.html#
p=16
-------------------------------------------------------7. Radiospotje Achterhoek FM
Van Rob van der Zee, van radio Achterhoek FM
kregen wij een mooi radiospotje toegestuurd. Dit
radiospotje, met een oproep voor hoortoestellen,
wordt tot en met 31 december 2017 uitgezonden.

Mooie acties en Dank u wel !
Het afgelopen periode hebben een aantal mensen
bijzondere acties voor onze stichting gehouden,
deze mensen willen wij enorm bedanken.
Zo was er Bianca Slot die boeken en sieraden heeft
verkocht. En Astrid Lankreijer, zij verkocht een
rolstoel en schonk het gehele bedrag aan onze
stichting. En Esther Geenevasen die op haar werk
bij zorgcentrum Huize Rosa een inzamelingsactie is
gestart voor hoortoestellen.
9.

Uiteraard willen wij iedereen die ons afgelopen
periode gesteund heeft hartelijk danken ! Zowel de
mensen die ons financieel hebben gesteund, als
iedereen die brillen, gehoortoestellen, knuffels,
kleding etc. aan ons ter beschikking hebben gesteld.
Een aantal van u wil graag anoniem blijven en dit
respecteren wij uiteraard.. Onze dank, én van de
mensen in Sri Lanka, is enorm groot.

Bedankt voor jullie steun en tijd !

-------------------------------------------------------8. Nieuwe reis geboekt
De volgende reis van Jeannette is weer geboekt. Op
donderdag 23 November vertrekt ze weer naar Sri
Lanka.
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------10. Vaste donateurs gezocht.
Wij zijn 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

11. 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

3

