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Wat is wijsheid?
Voorwoord
Het doel van onze stichting is om kinderen te helpen naar een
toekomst met meer kansen dan ze zouden hebben zonder onze
hulp. Dat klinkt wat ingewikkelder dan het is, maar we proberen dus
kinderen kansen te geven die ze zonder ons niet zouden hebben.
Maar dat klinkt weer eenvoudiger dan het is, want hoe weet je dat
zeker? We kunnen niet in de toekomst kijken en we kennen ook de
kinderen vaak niet goed genoeg om zeker te weten, wat het beste
voor hen is. Voor dat laatste vertrouwen we op de zusters die hen
meemaken, maar hoe goed kennen we die zusters? Welke vertaalslagen moeten we soms maken vanwege het verschil in cultuur en
taal?
Ooit had ik een schrijfkind dat goed kon leren en ik was volkomen
bereid om haar vervolgstudie te betalen, maar de zuster zei: haar
karakter is niet sterk genoeg om zo’n uitzonderingspositie aan te
kunnen en als ze te veel geleerd heeft, krijgt ze nooit een man en
een gezin.
Tja, wat moet je dan? Niet elk meisje is een Alette Jacobs en klimt
op de barricades om niet alleen haar eigen rechten maar ook die
van anderen te verdedigen. Maar ook niet elk meisje wil een gezin.
Je wilt graag helpen, maar waarmee help je haar echt vooruit? Wat
is wijsheid dan? Aan de andere kant beslissen we ook voor onszelf
en onze kinderen hier vaak zaken in de hoop dat we er goed aan
doen. Dat is ook zonder garantie op succes, maar we vertrouwen op
onze ervaring, kennis en inzicht.
Ook voor projecten geldt dit trouwens. Een zuster wil een groter
varkenshok, maar wat wil ze daar dan mee? Jawel, meer varkens
huisvesten, vetmesten en uiteindelijk verkopen. Dààrvoor hoef je
geen hogere wiskunde te begrijpen – zoals mijn moeder altijd zei.
Maar ze woont in een moslim-omgeving waar geen varkens gegeten
worden, dus waar gaat ze die varkens dan verkopen? Zien wij iets
over het hoofd? Ziet zij iets over het hoofd? Wat is wijsheid?
We zijn ons ervan bewust, dat we ingrijpen in levens van kinderen
ver weg, maar we weten ook dat ze met onze hulp iets kunnen bereiken dat er anders niet in zat – niet omdat ze er de capaciteit niet
voor hebben, maar omdat er geen geld is. Daarom gaan we door –
in alle bescheidenheid, want we hebben de wijsheid niet in pacht,
maar we doen het in overleg met de zusters daar, wikkend en wegend en vooral door goed te luisteren tijdens de werkbezoeken. En
met onze eigen ervaring in het vertrouwen, dat onze ‘wijsheid’ geen
‘eigenwijsheid’ is.
Christien Duhoux-Rueb
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Toelichting financieel jaarverslag 2017
Het financiele jaarverslag staat op de website van A New Life
(www.anewlifesrilanka.nl. Hieronder licht ik de belangrijkste
punten toe:
Het aantal schrijfouders neemt nog steeds af, hoewel we soms
verrast worden door een nieuw verzoek door ‘reclame’ van een
schrijfouder, donateur of bestuurslid.
We prijzen ons gelukkig met een harde kern van zeer trouwe
schrijfouders en donateurs die ondanks soms snelle wisselingen
van hun (nauwelijks schrijvende) kinderen hen blijft steunen!
Ook is er een groep vaste donateurs die met regelmaat hun bijdrage leveren.
Dan is er de familie van Leeuwen die met groot enthousiasme
op braderieën en markten zelfgemaakte scheppingen aan de
man/vrouw brengt, bingo’s organiseert en daarbij steeds weer
contacten legt die via collectes/opbrengsten bij andere instellingen ook bijdragen leveren aan de kas van A New Life.

Per huis was de situatie in 2017 als volgt :
Kattankudy: inkomsten van schrijfouders
€ 3460,00
vaste uitgaven (dus zonder projecten) € 5000,00
Lunugala:
inkomsten van schrijfouders
€ 715,00
vaste uitgaven
€ 2135,00
Bandarawela: inkomsten van schrijfouders
€ 605,00
vaste uitgave
€ 605,00
Projecthulp in 2017:
Kattankudy: aanpassing varkenshok
€ 1500,00
Bandarawela: aanschaf garderobekasten
en constructie watertank
€ 3229,00
Akkaraipattu: aanschaf fotocopieer-apparaat
€ 700,00
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Voor 2018 zijn er aanvragen voor projecthulp uit Kattankudy,
Bandarawela en Lunugala. Voor Akkaraipattu zijn er nog geen
verzoeken binnengekomen. Dankzij uw financiële hulp kunnen
we naschoolse-extra-onderwijs voor de kinderen betalen en
projecten realiseren, die hun verblijf en levensonderhoud
makkelijker maken!
Voor vragen over het financiële deel is uw penningmeester bereikbaar via e-mail: m.a.vanbeekhoven@gmail.com, per brief
op: Bogortuin 91, 1091PE Amsterdam of tel. 020 6312694
Rien van Beekhoven penningmeester
Jaarverslag 2017 van het secretariaat
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar en bestond uit penningmeester Rien van Beekhoven en voorzitter-secretaris Christien
Duhoux-Rueb. Het bestuur vergaderde twee keer met contactpersonen John Heesters (Bandarawela), Jan van der Kolk
(Lunugala) en webmaster Tjalda de Schepper-de Haas. Het
bestuur fungeert als contactpersoon voor de andere tehuizen.
De voorzitter-secretaris bracht een werkbezoek aan alle tehuizen, de penningmeester samen met Jan van der Kolk aan Lunugala en Bandarawela en reisde zelf door om ook de andere tehuizen te bezoeken en John Heesters bezocht Bandarawela. Alle
werkbezoeken van het bestuur worden voor eigen rekening gedaan, dwz gedeclareerd en vervolgens als gift teruggestort op
rekening van A New Life (zie financieel overzicht website).
Er zijn 2 nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle
donateurs, sponsors en schrijfouders werden toegestuurd. Dit
wordt ook uit de algemene middelen betaald. Daarnaast krijgen
schrijfouders minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief over
‘hun tehuis’ van hun contactpersoon. Er zijn ook dit jaar weer
kerstkaarten gestuurd naar relaties en donateurs in Nederland
en naar de tehuizen in Sri Lanka.
De Stichting A New Life heeft een ANBI-status – zodat giften
aftrekbaar zijn voor de belasting. Op de website staat informatie op de home pagina onder de knop ‘help ook’.
Het wordt steeds duurder om geld over te maken. Stichting
ANL betaalt die kosten uit de algemene middelen, zodat geld
voor kinderen of een project volledig in Sri Lanka komt. Twee
keer per jaar maakt de penningmeester geld over.
In Bandarawela zijn kastje voor de meisjes aangeschaft en er
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wordt gewerkt aan de watertanks. Sr Selveranee is opgevolgd
door Sr Rosalind.

Dansvoorstelling in Akkuraipattu
De varkenshokken van Sr Helen uit Kattankudy hebben nu een
kraamkamer voor biggetjes en zijn beveiligd tegen diefstal.
Door een teruglopend aantal schrijfouders is er een structureel
tekort voor de bijlessen. Evenals vorig jaar vulden we de tekorten aan uit de algemene middelen, maar dat kunnen we niet
blijven doen.
Omdat het om uit huis geplaatste kinderen gaat, is het lastig
om schrijfouders te vinden, want de kinderen blijven vaak maar
kort. We willen een studiefonds opzetten waarvan alle kinderen
kunnen profiteren zolang ze in de Ashram zitten, maar we moeten zorgen dat Jeugdzorg waaronder dit tehuis valt, er de hand
niet op kan leggen.
In Akkaraipattu heeft Sr Theresa Noeline haar naaiproject afgeblazen wegens concurrentie van een vergelijkbaar overheidsproject. Ze heeft nu een kopieerapparaat gevraagd waarmee ze
tegen geld voor derden kopieert.
In Lunugala wil Sr Pushparani een studiefonds voor theeplantagekinderen. Daar wordt aan gewerkt. Ze heeft ook (kleuter-)
school materiaal gekregen.
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Welkom in Lunugala
Er is veel bereikt in 2017 wat projecten betreft. We kregen een
aantal nieuwe schrijfouders en namen ook afscheid van enkele
‘ouwe trouwe’. We hebben per 1 januari 2018 een secretaris als
zeer welkome aanvulling van het bestuur. Onze inzet – hoe
kleinschalig ook – helpt zichtbaar en daar doen we het voor.
Christien Duhoux-Rueb, voorzitter/secretaris
Een verhaal apart
een e-mail
Heel even, ik heb een apart verhaal. Ik heb een vriendin al 50
jaar en zij is doof geboren. Zij zit op een club met vrouwen die
ook allemaal doof zijn en ze vertelt wel eens wat over mij wat
Sri Lanka betreft. Zij is ook heel creatief, dus ik knutsel regelmatig met haar. Dat is het enige dat ze heeft, ze leeft in een
heel besloten wereld, niemand in de omgeving neemt de moeite om iets tegen haar te zeggen. Nu had ze gevraagd of ik een
keer bij de club ( 15 vrouwen) iets wilde vertellen over Sri
Lanka. Hoe moet ik dat doen, met mensen die mij niet verstaan. Koert heeft een mooie fotopresentatie met tekst voor mij
gemaakt. En toen was het zo ver. Het was super geregeld, ik
kreeg een tolk naast mij. Gelukkig had ik een half uur van te
voren even een gesprek met de tolk, ik had geen idee hoe dat
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zou gaan. Het is geweldig verlopen. Wat een ervaring! Ze konden het allemaal goed volgen, zag ik aan hun gezichten. Na afloop gingen alle handen zwaaiend de lucht in - zij klappen niet
maar zwaaien. Ik kreeg kippenvel. Ook ging er een tasje rond
en de inhoud werd in een envelop gedaan voor de kinderen in
S.L. Het zijn bijna allemaal bijstandsvrouwen vanwege hun
handicap, en zo lief er zat 53 euro in. Voor mij een reuze ervaring om dit mee te maken. Voor de moeite (wat helemaal niet
nodig was) kreeg ik een rietenmand met een plant erin.
Ik waardeer het zo, dat ik voor het Kerstdiner dat ze op de club
doen, voor iedereen een leuk kerst-envelopje gevouwen heb
met zakjes thee erin.
Ik wilde je het aparte verhaal even vertellen, zo zie je maar, ik
kom op allerlei plaatsen. Nooit gedacht dat ik het allemaal durfde en kon. Ik heb er zoveel plezier mee. Hartelijke groet,
Jolanda van Leeuwen
Van de bestuurstafel
We hebben een secretaris. Hiermee is het bestuur weer compleet. De taken zijn weer helder verdeeld en het is ook gewoon
gezellig. We wensen haar een goede tijd toe met voldoening en
plezier. Het adres staat in het briefhoofd, dus daar kan een email of post met postzegel voortaan heen. Ze stelt zich op de
volgende bladzij voor.
We zoeken nog een contactpersoon, dus als je iemand kent of
bent die denkt: dat lijkt me wel wat: meld het even. Je bent
gewoon vanuit je eigen huis bezig, al is er twee keer per jaar
een plenaire vergadering.
Bestuur Stichting A New Life
Even voorstellen:
Ik was een jaar of 5 toen ik met mijn ouders en oudere broer
naar Sri Lanka reisde. Mijn moeder bezocht verschillende projecten, maar we namen ook de tijd om rond te reizen en verschillende hoogtepunten te bezoeken. Zolang ik mij kan herinneren was ‘Sri Lanka’ een deel van ons gezin. Vijf en dertig jaar
later was ik weer in Sri Lanka. In de zomer van 2017 ben ik
met mijn moeder meegereisd om in sneltreinvaart de projecten
te bezoeken die A New Life steunt.
Ik heb mijn ogen uitgekeken en genoten van de geuren, kleuren en geluiden van dit mooie land. Maar ook van de bijzondere
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ontmoetingen met de zusters en meisjes in ‘onze’ convents. In
elk tehuis genoten we van een dansoptreden en in Banderawela
stonden we ook zelf mee te swingen, tot grote hilariteit van de
meisjes, die zo veel eleganter bewogen. Ik zag hoeveel deuren
er open konden gaan door onze financiële bijdragen en hoeveel
hoop en energie dat gaf aan de vaak straatarme en kansarme
meisjes. Dat stimuleerde me om me als secretaris te melden.
Secretaris zijn is me overigens niet vreemd. Ik speel ijshockey
– gevolg van een tweejarig verblijf in Canada - en ben secretaris van de plaatselijke ijshockey vereniging. Ik zit ook nog in
een aantal andere besturen, uiteenlopend van het bestuur van
mijn (wijdvertakte) familie en o.a. school tot een bestuur dat
zich bezig houdt met het onderhoud en beheer van een oud –
maar monumentaal - kerkgebouw in Leiden.
Verder heb ik 2 dochters: Sanne van 13 en Christa van 8. Beiden spelen waterpolo en de oudste zit ook op wedstrijdzwemmen. De weekenden zijn daardoor meestal goed gevuld
met wedstrijden in het zwembad of op de ijsbaan, ook omdat ik
vaak als EHBO-ster meedraai.
Ik ben al jaren donateur en hoop nu als secretaris van A New
Life een bijdrage te kunnen leveren aan wat ik heel belangrijk
vind: bevorderen van kansen van kinderen o.a. door scholing.
Ik heb er zin in! Mijn adres – en dat van het secretariaat dus –
staat in het briefhoofd, dus als er iets is: u weet hoe u mij kunt
bereiken.

Corine Duhoux
Lees ook eens onze website: www.anewlifesrilanka.nl

