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Men struikelt niet over een berg, maar wel over een steen
Het is verbazingwekkend hoeveel uitdrukkingen er zijn waarin een steen,
rots of kei voorkomt: ‘de steen des aanstoots’ of ‘een hart van steen’. En
wat te denken van ‘steen en been klagen’ als iemand enorm klaagt, ‘zo
hard als steen’ of ‘zo koud als steen’ zijn als iemand wel heel afstandelijk
of hardvochtig is. En dan is er nog ‘de steen der wijzen’, een geheimzinnige stof waarnaar men vooral in de Middeleeuwen op zoek was omdat
die zaken in goud kon veranderen, maar die nooit gevonden is. Nu zeggen we als iemand denkt het beter te weten: ‘Hij denkt zeker de steen
der wijzen gevonden te hebben’. Iets kan je als ‘een steen op de maag
liggen’ en je kunt ‘een steen in de vijver werpen’ om te kijken wat er
gebeurt. ‘De eerste steen werpen’ als je iemand veroordeelt, maar zelf
misschien ook niet vrij van fouten bent en ‘een steen op iemands pad
zijn’ als iemand je hindert te doen wat je graag zou willen doen – allemaal uitdrukkingen met ‘steen’, je kunt zelfs een steentje bijdragen.
En over dat laatste wil ik het deze keer hebben. Dat wil zeggen, over
gebrek aan steen eigenlijk, want dát is het probleem.
Van Sr Vilmarina kregen we een bescheiden mailtje met de vraag of ze
ook iets mocht vragen, want misschien … misschien hoor … herinnerde de
penningmeester zich haar nog van zijn werkbezoek. Zij had hém toen in
ieder geval wel gezien en nu had ze een vraag, dus misschien, nou ja, als
het mocht … Natuurlijk wilden we graag weten wat er aan de hand was
en toen kwam haar noodkreet, dat het pad naar de kleuterschool zo goed
als er niet meer is. De wél aanwezige stenen liggen schots en scheef en
zijn echte struikelblokken, zeker voor kleine beentjes. Bovendien verzakt
het pad in hoog tempo, want door de regen wordt veel van de zanderige
ondergrond weggespoeld.
Ziet u ze gaan, die hummels? Struikelend en half vallend, terwijl ze zouden willen rennen? Natuurlijk redden ze zich zo goed en zo kwaad als het
gaat, want ze zijn heel wat gewend en ze gaan graag naar school, maar
veilig is het bepaald niet.
Dus … toen dachten we … als bestuur zeg maar … : zouden we aan onze
donateurs, schrijfouders, relaties kunnen vragen of ze misschien .. en we
gingen aan het rekenen. Voor € 2,50 ligt er een steen op stevig zand met
een cement rand, dus .. mogen we weer een beroep op u doen? Onze
bankgegevens staan op de voorkant. Kei gaaf en steen goed!
Christien Duhoux-Rueb, voorzitter
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Een blik in het verleden
Tijdens het opnieuw organiseren van één van de grote boekenkasten van
de voorzitter kwamen de reisverslagen van (één van) de oprichtsters van
A New Life, Rosine Elst, boven water. In een roze map zaten twee reisverslagen. Het oudste is van oktober 2007, het andere verslag is van
haar reis in september 2009. Vooral over de laatste reis heeft ze een
boeiend verslag geschreven. Dit bleek ook haar allerlaatste keer in Sri
Lanka te zijn geweest. Voorafgaand aan het werkbezoek plande ze zorgvuldig haar route en verzamelde ze vragen van verschillende schrijfouders en donateurs.
De reis verloopt helaas helemaal anders dan gepland. Al op de tweede
dag schiet haar heup uit de kom en van verder reizen is geen sprake
meer. Met een krakkemikkige ambulance wordt ze door de chaotische
ochtendspits in Colombo naar het ziekenhuis vervoerd. Alle verkeersslachtoffers hebben voorrang en zo ligt ze al gauw een paar uur te wachten voordat er röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden. Ze kan een operatie nog net voorkomen, maar die zal in Nederland wel moeten plaats vinden.
En vanaf dat moment begint het geregel om een terugvlucht te boeken.
Dat blijkt verre van eenvoudig te zijn. Na een paar dagen mag Rosine gelukkig het ziekenhuis verlaten en overnacht ze op de verpleegafdeling
van het Carmel Convent.

.
de Ashram in Kattankudy, die Rosine zo dierbaar was,
en die ze niet meer kon bezoeken
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De terugvlucht laat nog wel even op zich wachten en om niet helemaal
voor niets te zijn gekomen, nodigt ze iedereen uit om bij haar langs te
komen in het Carmel Convent. Zo heeft ze in 10 dagen tijd toch nog heel
veel mensen kunnen spreken over alle projecten waarmee A New Life
toen bezig was. Het was al met al een hele bijzondere reis waarbij maar
weer eens duidelijk werd hoeveel vrienden Rosine in Sri Lanka had en
hoeveel zij betekende voor de verschillende kloosters, die door A New
Life geholpen werden.
Het verslag over deze reis en het werkbezoek in 2007 ligt nu bij de secretaris.
Corine Duhoux
Toelichting financieel verslag
Het jaar 2019 was een jubileumjaar: 15 jaar A New Life. Ik zal U een
korte toelichting op de jaarcijfers geven:
Aan de inkomstenkant liepen de donaties wat terug (een trend sinds
2016), maar de schrijfouders droegen wat meer bij.
Wat de uitgaven betreft : de vaste bijdrage voor de het onderwijs en
huisvesting in Bandarawela, Lunugala en Kattankudy bleven gelijk,
samen jaarlijks € 7.680,00.
Vorig jaar zijn we – op proef- gestart met het aanbieden van een jaarlijks
te betalen ‘kleine kas’ waarvan de zusters kleinere uitgaven, zoals kleding, schoeisel, schoolbenodigdheden en medicijnen kunnen bekostigen.
De zusters houden hun uitgaven bij en geven ons een inzicht in de bestedingen. De ‘kleine kas’ á raison van € 300,00 ging vorig jaar naar
Bandarawela, Lunugala en Thalaiyaddy.
De twee jubileumprojecten, de 306 rugtassen en het irrigatieproject in
Kattankudy , kostten resp. € 2.046,00 en € 1.030,00.
Dakreparatie, nieuwe watertank, herstel van de omheining in
Bandarawela was € 740,00. Printer en aansluitmateriaal voor de geschonken laptop in Lunugala € 200,00.
Reparatie van de onmisbare 3-wheeler (tuk tuk) van de Jeevenanda
Ashram in Kattankudy, die na een verkeersongeval zwaar beschadigd
was: € 500,00. Voor de afbouw van een grote extra varkensstal:
€1.100,00.
Het stoelen en tafels project in Thalaiyaddy van € 340.00 werd geheel
door U, na de oproep, bijeengebracht!
Door de iets afgenomen bijdragen en omdat we veel projecten steunden
in 2019, nam ons banksaldo in 2019 af met € 5.200,00, maar bedroeg
per 1-1-2020 nog ruim € 17.000,00.
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Dit jaar, 2020, worden we overstroomd met aanvragen voor hulp en
moeten we een strenge selectie maken wat betreft de projecten die we
gaan steunen. Op onze website www.anewlifesrilanka.nl kunt U de getallen in het jaaroverzicht in detail vinden.
Met dank dat U, schrijfouders en donateurs, de kinderen bent blijven
steunen.
Rien van Beekhoven, penningmeester

rekening van de aangeschafte tafels en stoelen in Thalaiyady
Jaarverslag 2019 van het secretariaat
Het bestuur is zes keer bij elkaar geweest en tussen de vergaderingen
door was er druk e-mail verkeer over lopende zaken. Het bestuur heeft
twee keer vergaderd met de contactpersonen en de webmaster, terwijl
ook met hen geregeld e-mailcontact was. Met weinig mensen proberen
we zo efficiënt mogelijk ons werk te doen. John Heesters is contactpersoon voor Bandarawela, Rien van Beekhoven voor Kattankudy, Jan van
de Kolk voor Lunugala en Christien Duhoux-Rueb voor Akkaraipattu, waar
geen schrijfouders zijn, maar waar we wel projecten hebben.
Er zijn in het lustrumjaar 2019 twee nummers van NewLifeNews verschenen die naar alle donateurs, sponsors en schrijfouders plus enkele
relaties worden toegestuurd. Natuurlijk zijn hieraan kosten verbonden,
maar die worden uit de algemene middelen betaald, omdat het bestuur
het belangrijk vindt dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is over
wat de Stichting doet. Daarnaast krijgen de schrijfouders twee keer per
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jaar – indien nodig vaker- een nieuwsbrief over ‘hun tehuis’ van de contactpersoon.
Er zijn dit jaar kerstkaarten gestuurd naar alle relaties, donateurs en
schrijfouders in Nederland en buiten Nederland en naar de tehuizen en
Mother Provincial in Sri Lanka.
We zijn heel blij dat Mw. Tjalda de Schepper-de Haas tijd in de website
steekt. Sinds 2013 heeft de Stichting een ANBI-status – zodat giften ook
aftrekbaar zijn voor de belasting. Op de website is de nodige informatie
te vinden, zoals doel, acties, bereikte resultaten, jaaroverzicht van het
secretariaat en het financieel jaaroverzicht, zodra dat is goedgekeurd
door het bestuur. U kunt het vinden op de homepage onder ‘help ook’
onderaan de bladzijde. Op het financieel jaaroverzicht is te zien, dat de
kosten om geld over te maken steeds hoger worden. De Stichting betaalt
die kosten op dit moment uit de algemene middelen, zodat al het geld
van de schrijfouders voor hun schrijfkind of een project ook daar terecht
komt. Twee keer per jaar maakt de penningmeester geld over naar de
tehuizen.
Dit jaar hebben de penningmeester en de contactpersoon van Lunugala
een werkbezoek aan Sri Lanka afgelegd. De penningmeester heeft alle
tehuizen bezocht en geïnventariseerd welke hulp nodig is en welke projecten we financieel kunnen steunen. De contactpersoon van Lunugala
heeft, samen met de penningmeester Lunugala bezocht.
Sr Rosalind zou in januari 2019 vervangen worden door een andere zuster. Gelukkig kon ze toch in Bandarawela blijven. In 2019 hebben we de
dakgoot deels vervangen en het lekkende dak gerepareerd. Al het regenwater wordt nu via de nieuwe dakgoot opgevangen in grote watertanks.
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Verder heeft sr Rosalind de beschikking gekregen over een ‘kleine kas’.
Met dit geld kan ze direct kleine aankopen doen voor de studie van de
kinderen, zonder dit eerst via het bestuur te hoeven aanvragen. Aan het
einde van het jaar zal ze een overzicht geven van de uitgaven zodat alle
kosten verantwoord kunnen worden. De omheining moet nog gerepareerd worden. Dit staat voor 2020 op de begroting.
Met Sr Helen uit Kattankudy is druk gecommuniceerd over het te bouwen
varkenshok. De bouw hiervan, die al begonnen was in 2018, schiet behoorlijk op, maar er is meer geld nodig voor het dak. Het laatste nieuws
uit Kattankudy is, dat het dak nog niet gebouwd is. Een ander punt van
aandacht is versleten irrigatiesysteem. Het bestuur heeft besloten dat dit
het lustrumproject van 2019 zou worden. De offerte is binnen, maar de
aanleg laat nog op zich wachten. Hopelijk kan dit project in 2020 gerealiseerd worden.
Het afgelopen jaar zat Sr Joyce Marie in Akkaraipattu. Zij gaf aan dat er
op dit moment geen hulp nodig is.
In Lunugala zit sinds januari 2019 Sr Thevanesam. Het contact met haar
is goed. Tijdens zijn werkbezoek heeft de penningmeester een laptop
overhandigd, afkomstig van het bedrijf waar Ronald de Schepper, echtgenoot van onze webmaster, werkt. Ook is er zo’n 30 kg aan Engelse lesboeken aan haar gegeven. En net als in Bandarawela heeft Sr Thevanesam nu de beschikking over een ‘kleine kas’.
Sr Pushparani is begin 2019 overgeplaatst naar Thalaiyady, vlakbij Jaffna
en zij heeft contact gezocht met het bestuur. In Thalaiyady was heel weinig en kinderen moesten zelfs op de grond zitten tijdens de bijlessen van
de zusters. Het bestuur is onmiddellijk een actie begonnen om geld bij elkaar te halen voor 32 stoelen en 8 tafels. Tot onze grote verrassing was
het benodigde bedrag in ‘no-time’ gedoneerd! De kinderen en zusters in
Thalaiyady zijn er heel blij mee.
Ondertussen is Sr Pushparani alweer overgeplaatst naar Atchuvely, ook
vlakbij Jaffna.
In de zomer van 2020 hopen de voorzitter en de secretaris een werkbezoek te brengen aan Sri Lanka.
We blijven ons ook in 2020 inzetten om de kansen van ‘onze’ kinderen in
Sri Lanka te helpen vergroten. Ze hebben onze steun en aandacht nog
steeds nodig.
Corine Duhoux, Secretaris
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Mededelingen van het bestuur
Sr Pushparani wilde dolgraag tafels en stoelen voor haar leerlingen die nu
op de grond moesten zitten werken en dankzij u konden we eind vorig
jaar het geld al overmaken. Ik zit nog wel te wachten op een foto, maar
Sr Pushparani is intussen weer overgeplaatst en er is een nieuwe zuster,
Sr Sayanthi, die het druk heeft met van alles. De rekening van de stoelenwinkel ziet u op blz 5 – en natuurlijk veel dank!
In het jaarverslag zowel financieel als van het secretariaat krijgt u een
goed beeld van onze bezigheden, maar ook van de veranderingen in Sri
Lanka waarmee te maken hebben.
Het is gebruikelijk bij kloosterordes dat de zusters met enige regelmaat
worden overgeplaatst. Dat geeft soms – zeker bij ons – onrust en leidt
tot vertraging. Contacten worden onduidelijk en de overdracht ter plaatse
gaat lang niet altijd op een manier die ons praktisch voorkomt. We zullen
het ermee moeten doen, want het is niet anders.
Zo zal op termijn het tehuis in Akkaraipattu wel uit ons bestand verdwijnen, omdat het onze hulp niet meer nodig heeft, en komt er ook een project in Atchuvely naast Thalaiyady in beeld, omdat Sr Pushparani daarheen is overgeplaatst.
Als bestuur wegen we altijd zorgvuldig af welke verantwoordelijkheid we
wél en welke we niet op ons kunnen nemen als kleine stichting. En soms
zoeken we sponsors buiten onze ‘reguliere kanalen’ voor een project,
soms, zoals met het stoelenproject, gaan we voor een snelle actie. Zo
hopen we ook dat we snel een aantal stenen voor het pad naar de kleuterschool bij elkaar brengen onder het motto: draag een steentje bij.
Sponsorkliks
In deze tijd van gedwongen verminderde persoonlijke contacten, verwacht men dat de online verkoop toeneemt en dus toch nog maar een
oproepje om dat zo mogelijk via sponsorkliks te doen. Dan levert deze
crisis nog iets positiefs op:
Als u iets koopt via internet – en dan kan een boek zijn of een vliegreis
en alles wat daar tussen zit – dan loont het om dat te doen via sponsorkliks (www.sponsorkliks.com) en dan te clicken op A New Life. Daarna
zoekt u het bedrijf dat u wilt hebben en doet uw bestelling. Het kost u
evenveel als rechtstreeks, maar het levert ons geld op, want wij krijgen
een percentage van de aankoopprijs en dat is mooi meegenomen – en
wie weet: weer een steen erbij!

we wensen iedereen deze dagen veel sterkte

