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Denkt u aan uw donatie voor 2019
Bezoek onze website: www.anewlifesrilanka.nl
Iets bestellen via internet?
Doe dat via sponsorkliks.nl (zie blz 8)
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Each One Teach One – geef het door
voorwoord
Lang geleden werkte ik met mensen van wie een deel laaggeletterd of
ongeletterd was. Ik nam hen psychologische tests af en na voorlezen
moesten ze tekenen dat de test met hun toestemming was afgenomen.
Daar maakte ik voor het eerst mee dat mensen ondertekenden met een
kruisje: X. Omdat er verschillende X-en rondliepen moesten we er wel
iets bijzetten om verwarring te voorkomen, dus nummerden we, want
cijfers schrijven en lezen ging wel tot op zekere hoogte.
Bij de inrichting waar ik werkte organiseerden we ook cursussen lezen en
schrijven voor wie wilde en òf ze wilden! Vol enthousiasme zetten ze zich
aan het werk volgens de methode ‘each one teach one’. Dat was een
eenvoudige maar doeltreffende succesformule die werkte als een steen in
de vijver met kringen die zich snel uitbreidden.
Je mocht je aanmelden voor deze cursus als je daarna zelf tien mensen
wilde lesgeven. Er werd gewerkt met eenvoudige teksten en veel illustraties om de tekst te ondersteunen. Je zag hen met sprongen vooruitgaan en na tien weken van elke dag oefenen, kregen ze hun certificaat
met hun eigen lesboek. Nu was de beurt aan hen zelf om hun kennis door
te geven. IJverig verzamelden ze tien deelnemers en daar gingen ze!
Het succes van de cursus bestond voor een groot deel uit de overzichtelijke en al snel vertrouwde groep mensen die met hetzelfde probleem te
maken hadden èn de opdracht om zelf les te gaan geven. Dat gaf hen
een gevoel van zelfvertrouwen en bovendien stampten ze zo het geleerde
er bij henzelf nog een keertje dubbeldik in.
Waarom vertel ik dit? Als u dit kunt lezen, hebt u de cursus niet nodig,
maar het gaat mij om het tweede deel: als je enthousiast bent, kan je
bijna niet anders dan erover vertellen en het doorgeven. Concreet: als je
schrijfouder of donateur bent, maak een ander enthousiast. Al vertellend
krijgt het voor jezelf nog meer inhoud en krijgt de stichting er een
donateur of schrijfouder bij.
Als iedereen in dit jubileumjaar een nieuwe belangstellende aandraagt,
gaan we met een volle bak de volgende vijf jaar tegemoet. Er is nog
zoveel dat we zouden willen bereiken en waarbij we mensen nodig
hebben die ons daarbij helpen. Uiteindelijk willen we ‘onze’ meisjes (die
natuurlijk helemaal niet van ons zijn) helpen om zelfstandig te zijn zodat
ze een goede toekomst tegemoet gaan.
Each one, teach one – geef het door - doet u mee?
Christien Duhoux-Rueb, voorzitter A New Life
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Kort jaaroverzicht 2018 van het secretariaat
Het bestuur vergaderde dit jaar 6 keer en er was 2 keer een ‘grote’ vergadering met de contactpersonen en webmaster erbij. Tussendoor communiceerden we veel per e-mail.
Er verschenen 2 nummers van New Life News die aan schrijfouders, donateurs, belangstellenden en relaties worden gestuurd. De schrijfouders
worden door hun contactpersoon op de hoogte gehouden van wat er in
het desbetreffende tehuis aan de hand is.
Een aantal projecten is verwezenlijkt:
in Bandarawela is een nieuwe watertank geïnstalleerd,
in Kattankudy wordt een groter varkenshok gebouwd,
voor Lunugala zijn lesboeken en twee laptops beschikbaar, maar we zoeken nog vervoer – zie ook bij ‘dringend gevraagd’.
In Akkaraipattu werd een micro financieringsproject opgeschort omdat Sr
Theresa Noeline wist dat zij overgeplaatst zou worden en ze het van haar
opvolgster wil laten afhangen om ‘verplichtingen’ aan te gaan.
Alleen Sr Helen zit nog waar ze zat – en wel zal blijven zitten: in Kattankudy. De andere zusters horen tot een andere kloosterorde (Apostolic
Carmalites) en zijn overgeplaatst. De namen van de nieuwe zusters zijn
ons nog niet allemaal bekend.
Een uitgebreider jaarverslag leest u op onze website, waar nog veel meer
op staat dat interessant is: www.anewlifesrilanka.nl
Corine Duhoux, secretaris
Dringend gevraagd
Wij hebben twee laptops cadeau gekregen voor het tehuis in Lunugala.
Een reuze cadeau waarmee veel meisjes geholpen kunnen worden in hun
studie. Ook de zusters zijn er blij mee, want zo kunnen ze zelf lesmateriaal zoeken voor de kleuterschool en oefenmateriaal om de oudere
meisjes te helpen bij de voorbereiding op hun examens. Nu ja, ze zouden
er blij mee geweest zijn, als ze de laptops zouden hebben, maar tot nu
toe is het ons nog niet gelukt om ze ter plaatse te krijgen:
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Wie kent iemand of is iemand die naar Sri Lanka reist en een laptop
kan meenemen? Een laptop valt meestal niet onder de maximaal toegestane bagage en mag dus als extra mee. Neem dan contact op met onze
secretaris, Corine Duhoux (adres zie voorzijde). Zij kan e.e.a. kortsluiten
en regelen, maar heeft daarvoor wel even tijd nodig – gezien de logistiek
van de onderneming.
Ook als u niet naar Lunugala gaat, is het fijn als u contact opneemt, want
voor vervoer in het land zelf vinden we ook wel een oplossing.
We zoeken ook nog dringend vervoer voor Engelse lesboeken. Totaal ongeveer 12 kg, maar het hoeft niet allemaal tegelijk. Het is voor de kinderen ontzettend belangrijk dat ze dit les- en leesmateriaal zo snel mogelijk
krijgen. Het kan de deur naar een betere toekomst betekenen – en is dat
nu niet precies wat we willen!
het bestuur

Korte toelichting bij de financiën
In 2018 werd het hoogste bedrag sinds 6 jaar aan projecten besteed :
€ 5659,00. Het bedrag dat we ieder halfjaar aan de 3 huizen overmaken
blijft nagenoeg hetzelfde : € 8005,00.
In 2013 werd dit bedrag bijna geheel door de schrijfouders opgebracht.
In 2018 droeg een veel kleinere, maar zeer trouwe groep schrijfouders
€ 3720.00 bij , de rest wordt jaarlijks aangevuld vanuit onze reserves.
Gelukkig blijft een aantal donateurs actief, waardoor ons banksaldo op
peil blijft!
U kunt het financieel jaarverslag op onze website bekijken.
Een verduidelijking nog: onder de post doelstelling wordt verstaan het
bedrag dat vast aan de huizen wordt overgemaakt (€ 8005,00) + de
projecten ( € 5659,00).
Rien van Beekhoven, penningmeester
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Van varkens en nog eens
varkens …
In de zomer van 2017 brachten onze voorzitter Christien en onze
secretaris Corine een werkbezoek aan Kattankudy.
Zuster Helen, die daar de leiding heeft, vroeg bij die gelegenheid een
renovatie van de varkensstal. Die moest inbraakveilig en schoner worden
dwz met een ondergrondse mestkelder en verdiepte, aflopende mestgoten en met stevige, afsluitbare stalen hekken. De opbrengst van de
gefokte varkens maakt een belangrijk deel uit van het budget van de
kostschool. Deze aanpassingen werden snel en eenvoudig gerealiseerd.
Dat najaar was deze renovatie voltooid en vrij snel daarna vroeg zuster
Helen om een nieuwe stal. Nadat in het ontwerp de asbestdaken waren
geschrapt en vervangen door een houten dakconstructie, nadat duidelijk
was dat er geen artikelen van de wetgeving waren overtreden, maar ook
na een stevige discussie in het bestuur over de noodzaak van nog een
varkensstal, werd het begrote bouwbedrag overgemaakt.
De fundering werd gelegd (zie foto) en de muren werden opgetrokken
(zie foto).

NewLifeNews 15.1 maart 2019

6

Wij hopen dat binnenkort de bouw volledig zal voltooid zijn.
Rien van Beekhoven, contactpersoon Kattankudy

Waar blijft de tijd …
Dit jaar is het al weer vijftien jaar geleden dat wij als Stichting A New Life
zijn opgericht door Rosine Elst. Zij had ooit de Stichting Ayubowan
opgezet, maar was daar door omstandigheden mee gestopt. Sinds die tijd
liep ze wat met ziel onder de arm en broedde ze op een doorstart of zo …

En toen kwamen we elkaar tegen in China en al pratend kreeg het plan
duidelijker vorm. Bij thuiskomst richtte Rosine de Stichting A New Life op
in samenwerking met de Apostolic Carmalites, een van oorsprong Indiase
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– en dus arme – orde van wie ze verschillende zusters al langer
kende. Vanaf de oprichting was ik bestuurslid en zo werkten we ijverig
aan het op de kaart zetten van de stichting om zo de kinderen in de
diverse tehuizen beter te kunnen helpen. Uiteindelijk was – en is – het
doel dat deze vaak kansarme kinderen een betere kans krijgen op een
beter leven – maar wat ‘beter’ precies is, is toch voor een groot deel aan
henzelf om te bepalen. We overlegden, suggereerden, maar zij beslisten
en het uiteindelijke doel was – en is – dat ze op eigen benen kunnen
staan. De nadruk ligt dus op educatie, maar daarvoor moeten ook de
behuizing
en
de
schoolgebouwen
voldoen
aan
bijvoorbeeld
veiligheidsnormen op het gebied van elektriciteit, de gebouwen moeten
niet onverwacht instorten en er moet water zijn. Kortom, een mooi
pakket aan werkzaamheden en dat al vijftien jaar lang.
De vraag is of je dat dan moet vieren. Eigenlijk streven we ernaar om
onszelf overbodig te maken, maar tot het zover is … en dan vieren we dat
we met elkaar best iets bereikt hebben, dat er vooruitgang te bespeuren
is, dat we verhalen kennen van meisjes die inderdaad goed terechtgekomen zijn mede door onze steun en dan heb ik het niet alleen over geld,
hoe belangrijk dat ook is. Ook onze brieven en kaartjes doen hun werk al
krijgen we er niet altijd veel voor terug. Het feit dat wij ons blijvend
interesseren voor hun wel en wee, is vaak voldoende om de moed erin te
houden.
Toen we vijf jaar bestonden en toen we tien jaar bestonden hebben we
een jubileumdag georganiseerd om elkaar te ontmoeten, om vragen te
stellen en te beantwoorden, om ervaringen uit te wisselen en om samen
te eten. Deze keer zit dat niet in de planning, maar er is wel een idee om
al ‘onze’ kinderen in Sri Lanka een schooltas te geven met ons logo erop.
Dat is best een klus en op dit moment wordt er in Sri Lanka gezocht naar
iemand die de tassen kan leveren met logo en al – en dat komt best in
orde. Dan moeten we tellen om hoeveel kinderen het gaat en dat zijn
behoorlijke aantallen met drie kleuterscholen en vier tehuizen die
onderdak bieden aan oudere meisjes. Maar we kunnen het natuurlijk niet
maken om met te weinig tassen te komen aanzetten. Stel je voor: de een
wel en de ander geen tas! Daar is weinig feestelijks aan!
Daarna komt nog de logistiek: hoe krijgen we alle schooltassen op de
juiste plek, want de tehuizen liggen niet bepaald naast elkaar.
Akkaraipattu ligt aan de oostkust en Kattankudy ook, maar dan
noordelijker. De kustweg rijdt redelijk soepel, in tegenstelling tot de
wegen in het bergland waar Lunugala en Bandarawela liggen. Die
plaatsen liggen 60 km van elkaar, maar de weg kronkelt er drie en een
half uur over – overigens wel mijn favoriete stuk met prachtige
vergezichten op de bergen en groene theeplantages, met watervallen –
maar ook met tegenliggers terwijl de weg smal is en je er niet naast wilt

NewLifeNews 15.1 maart 2019

8

vallen. Maar dat komt allemaal in orde: die schooltassen komen er en
ze komen ook ter plaatse – en als u wilt meedoen aan dit cadeau …. U
kent ons bankrekeningnummer.
We willen ook nog een irrigatieproject onder handen nemen in Kattankudy, maar daarover volgende keer als we meer gegevens hebben. Uw
donatie storten kan natuurlijk nu al vast.
Christien Duhoux-Rueb, namens het bestuur
van de bestuurstafel
Sponsor met een klik
Sinds kort is de stichting A New Life te vinden op Sponsorkliks
(www.sponsorkliks.com). Met SponsorKliks kan je nu een financiële
bijdrage leveren aan onze stichting, zonder dat het je een cent extra
kost! Bestel bijv. online een pizza via Thuisbezorgd en A New Life ontvangt hiervoor geld voor bijv. ons jubileumproject of de schooltassen.
Via de categorieën boven in het menu kan je bij webwinkels als
Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, KLM en Expedia bestellen,
maar er zijn nog veel meer deelnemende internetwinkels. Een percentage
van het aankoopbedrag gaat dan naar A New Life. En nogmaals, het kost
je niets extra! Wil je A New Life ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan
voor dat je voortaan je online aankopen doet via www.sponsorkliks.com
en vul onze naam in: A New Life. Voor jou een kleine moeite, voor ons
directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle schrijfouders en donateurs dit zouden doen? Vertel dit ook door aan andere mensen die A New
Life een warm hart toedragen, want je hoeft er geen ‘lid’ voor te zijn.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die
via SponsorKliks wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op
de bankrekening van in dit geval A New Life. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com
sponsorkliks een commissie uit en profiteert A New Life hier direct van!
Wegwijs op de website
Als je www.anewlifesrilanka.nl op internet intikt kom je op onze website.
Rechtsboven kan je dan ‘BLOG EN NIEUWS’ aanklikken en je vind foto’s
van werkbezoeken, columns, oude nummers van NewLifeNews, en een
mogelijkheid om contact te maken.
Op de HOME pagina kan je kiezen uit drie onderwerpen die je ook kunt
aanklikken om meer te lezen over Sri Lanka, over onze projecten en bij
HELP ONS HELPEN ziet u ons. Leuk toch! Kijken dus.

