Nieuwsbrief Stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka nummer 9 – april 2019
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:
1. Terugblik reis nov/dec 2018
2. Datum nieuwe reis is bekend
3. Water, Electra en toiletten kleuterschool
4. Kennismaking met The Thom Foundation
5. Artikel op website Doof.nl
6. Pipan en Sankuntale
7. Hoortoestellen
8. Donatie van stichting M. Dorrepaal
9. Vrijwilligers gezocht
En dankzij The Thom Foundation:
10. Vaste donateurs gezocht
1 aluminium rolstoel
11. Contactgegevens
1 fitness apparaat
---------------------------------------------------------2 statafels voor kinderen
1. Terugblik reis nov/dec 2019
2 loophulpmiddelen voor kinderen
Tijdens de tweede reis in 2019 hebben we, dankzij
1 speciale aluminium rolstoel met toilet
onze donateurs, enorm veel hulpmiddelen kunnen
faciliteiten
verstrekken. Het is weer een geweldige lijst
Wat een geweldige lijst weer !
geworden:
--------------------------------------------------------2. Datum nieuwe reis bekend
12 rolstoelen (voor binnen en buiten
Inmiddels is de datum voor de nieuwe reis bekend.
2 rolstoelen met toiletfaciliteiten
Jeannette vertrekt 11 mei weer naar Sri Lanka. We
4 looprekken en 2 driepoten
hopen ook die reis weer veel mensen te kunnen
11 elleboogkrukken
helpen. Volg ons tijdens deze reis op onze
2 paar okselkrukken
Facebook- en Instagram pagina !
1 rollator
-------------------------------------------------------4 toiletstoelen
3. Water, Electra en toiletten kleuterschool
2 matrassen en 1 matrasbeschermer
Dankzij financiële hulp van de Hofstee Stichting
2 luchtmatrassen
konden we een kleuterschool bij Ellawewa
1x kruidenierswaren
(gehuchtje Ranpathvila) voorzien van Electra, water
2 x voedselpakket
en toiletten. Ellawewa komt u misschien bekend
1 x Fiets
voor: hier hebben we ook een waterzuiverings1 x Bouw van een toilet
installatie kunnen realiseren in 2016. Elllawewa ligt
3 x schoolspullen
in één van de armste gebieden in Sri Lanka.
160 hoortoestellen
Tijdens de laatste reis van Jeannette is, met hulp
320 brillen
van onze contactpersonen Nalin en Susripade, dit
Kleding, etuis & schoolspullen
schooltje voorzien van een waterleiding,
Verder dankzij Medipoint en Marian:
elektriciteit en zijn de toiletten afgebouwd.
2 rolstoelen
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-------------------------------------------------------4. The Thom Foundation
Zoals u weet heeft The Thom Foundation ons al
vaak geholpen met hulpvragen die betrekking
hebben op kinderen. Het begon in 2016 met
verstrekking van nieuwe meubels voor de speciale
schoolklas in Biyagama. Ook de komende reis gaan
ze ons weer helpen met 5 projecten van kinderen,
geweldig !

In maart we hebben persoonlijk kennis mogen
maken met Felix Witz en Stefan Bredenbeek van
The Thom Foundation.
Wij hebben ervaringen gedeeld, altijd heel leerzaam
om van elkaar te leren. In juni organiseert The
Thom Foundation een groot evenement: de Thom
Ventoux, een wielerevenement waarbij men de berg
Ventoux in Frankrijk op gaat rijden.

Hiermee halen zij heel veel sponsorgeld op voor al
hun fijne projecten. Dus mocht u van fietsen
houden: dit is een aanrader !
-------------------------------------------------------5. Mooi artikel op website Doof.nl
In januari kwamen wij er achter dat er al sinds
2017 een mooi artikel over onze stichting op de
website van www.doof.nl heeft gestaan over de
inzameling van hoortoestellen.
Sinds half maart 2019 staat er een nieuw artikel op,
de moeite waard om te bekijken (en we krijgen
naar aanleiding van dit artikel uit het hele land
hoortoestellen, geweldig !)
https://www.doof.nl/algemeen/oudehoortoestellen-in-de-kast-geef-ze-mee-naar-srilanka/

-------------------------------------------------------6. Pipan en Sankuntale volgen bijles
Dankzij Jeannette Kreuk en de John Heddes
Foundation kan Pipan sinds 2019 gebruik maken
van de bijlessen om zijn kansen op een goede
opleiding en werk te vergroten. In onze vorige
nieuwsbrief hebben we dit al mogen melden.

Tijdens de reis van Jeannette afgelopen november
bleek dat de John Heddes Foundation nog een
tweede kind wilde steunen, dat is de 13 jarige
Sankuntale (foto boven). Ook Sankuntale komt uit
een moeilijke gezinssituatie waardoor haar kansen
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op een fijn leven minimaal zijn. Dankzij deze extra
bijlessen maakt zij kans op goede scholing en later
op een goede baan.
Op onze website plaatsen wij regelmatig updates
over hoe het met Pipan en Sinkuntale zal gaan:
https://www.ayubowansrilanka.nl/startpagina/nieu
ws-en-projecten/pipan-en-sankuntale/
-------------------------------------------------7. Hoortoestellen
Nog steeds komen er wekelijks hoortoestellen
binnen, echt geweldig ! Deze komen inmiddels uit
het hele land.
Helaas zit er niet altijd een afzender bij zodat we
niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken. Daarom
via deze weg:

Deze, ook in Sri Lanka zeer actieve, stichting heeft
een tweedehands winkel in Zevenaar (Reisakker
12) en daar kunt u brillen en hoortoestellen voor
onze stichting inleveren. Er staat een speciale bak.
-------------------------------------------------------------8. Donatie van Stichting Maria Dorrepaal
In december 2018 kregen wij geweldig nieuws van
Stichting Emely Maria Dorrepaal; zij hebben een
enorm bedrag geschonken aan onze stichting
waarmee wij heel veel mensen in 2019 kunnen
helpen.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar mensen die ons, als
vrijwilliger, willen helpen. Wil je inzamelpunt
worden voor brillen en hoortoestellen, of vindt je
het fijn om bijvoorbeeld administratief een steentje
bij te dragen (social media) ? Of heb je een ander
leuk idee waarmee je ons kunt helpen: stuur dan een
mailtje naar: stichting.asl.arnhem@gmail.com
------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------9.

Op onze website hebben wij een speciale pagina
ingericht waarop de oproep voor hoortoestellen is
geplaatst.
Ook aankomende reis gaan er weer zo’n 150 (!!)
hoortoestellen mee naar Sri Lanka. Wist u dat wij in
Zevenaar een inzamelpunt hebben bij Stichting
Nandri ?

------------------------------------------------------------------------------------------------11. Contactgegevens:
Emailadres: stichting.asl.arnhem@gmail.com
Website: www.ayubowansrilanka.nl
Facebookpagina: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka
Instagram Pagina: https://www.instagram.com/stichting_a.s.l/
Banknummer: NL33 INGB000 6872846 t.n.v. Stichting A.S.L – Ayubowan Sri Lanka Arnhem
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