
Archief 2006 

Boekenmarkt in de Hofkerk Oldenzaal. 
 
Wij zijn heel blij met de € 1000 die we mochten ontvangen van de Hofkerk. De 
boekenmarkt heeft € 650 opgebracht en de Hofkerk heeft er € 350 bij gedaan, 
waarmee het totaal op € 1000 komt. Graag willen we de heren R. Dreierink en J. 
Hemme en alle andere medewerkers bedanken voor hun inzet om dit tot stand te 
brengen. 

 
 
 

 
 
Boekenmarkt Oldenzaal 

  

  



  

 We hopen in de toekomst nog eens activiteiten met elkaar te kunnen realiseren. 
 
HARTELIJK DANK 

 

Oogstgaveproject 2007 naar Sri Lanka 

Persbericht 
De opbrengst van de oogstgave van Stöppelhaene 2007 is bestemd voor de 
wederopbouw van Nilaveli en omstreken, een gebied aan de noordoostkust van Sri 
Lanka. Het noordoosten van Sri Lanka is verwoest door de jarenlange oorlog en is in 
december 2004 zwaar getroffen door de tsunami. De Raalter Stichting Hart Voor 
Noo(r)d Oost Sri Lanka (Havonos) zet zich in voor de wederopbouw en ontwikkeling 
van Nilaveli. Havonos wil dit bereiken door het bieden van structurele hulp op 
agrarisch en sociaal gebied.  

 
 

Eind juni was pastor Gunam in Nederland en heeft Havonos bezocht. 

  

Pastor Gunam op bezoek bij Pastoor J. 
Verweij 

In de Basiliek van de H. Kruisverheffing in 
Raalte 

  

Samen met een deel van Havonos 
bestuur Geschenk van Ben Lokate 

 



 
Meer foto's Pastor Gunam in Raalte. 

 

 

          



 

 

 

1. Havonos bedankt de Wilde Ganzen en Twente voor Azië voor de fantastische 
bijdrage van € 30.500 voor het project Nilaveli. 
 
2. Dit geld gebruikt het Social Action Committee voor de realisatie van de doelen die 
de bevolking zelf heeft aangedragen: 
a. € 2.000 voor de inventaris van de St. Josephspreschool 
b. € 8.000 voor de reparatie van een 20-tal woningen 
d. € 15.500 voor de bouw van 20 toiletten,douches en septic tanks. 
d. € 5.000 voor de aanschaf van machines voor het maken van (bak)stenen, een 
werk- en scholingsproject. 
 
3. In aanvulling hierop heeft Havonos uit eigen middelen geld gegeven: 
a. voor de inventaris van de St. Josephs school 
b. voor de aanschaf van benodigdheden voor werk- en scholingsprojecten. 
 
4. Hiermee kunnen we Nilaveli en zijn inwoners een belangrijke impuls geven die 
moet leiden tot meer zelfredzaamheid. Heeft u belangstelling voor de details en de 
motivatie van dit project klik hier voor meer informatie. 
 
5. Pastor Gunam, oprichter van het Social Action Committee, is op uitnodiging van 
een Duitse kerkgemeenschap in Europa. Eind juni zal hij onze gast zijn voor een paar 
dagen. 
 
6. De leliebollen-verkoopactie in maart-april 2006 was een groot succes. Wij zijn blij 
met de opbrengst van € 1.500. Fam. de Weerd bedankt. 
 
7. De bemanning van de Havonos stand, die koffie en frisdrank verkocht, op de open 
aspergedag in mei 2006, sloot de dag af met de opbrengst van € 227,80 dit is 
inclusief de ontvangen donaties, waarvoor onze dank. 
 
8. De studenten van de TU Delft zijn terug uit Sri Lanka, van het “veldonderzoek” in 
Nilaveli. Ze zijn zeer geraakt door de omstandigheden waarin de mensen daar nu 
leven. Ook zijn ze verbaasd over het feit dat er behoudens Havonos geen enkele 
Nederlandse organisatie actief is in dit gebied. Daan Kazzaz is samen met zijn 
jongere broer Alan (die in een vroeger stadium van zijn opleiding zit), meer dan ooit 
gemotiveerd om zijn afstudeerproject, in Nilaveli in het noordoosten van Sri Lanka te 
realiseren. Havonos is naarstig op zoek naar sponsoren die dit geweldige project 

http://havonos.nl/pdf/Donatie%20Euro%2030500%20Wilde%20ganzen%20Twente%20voor%20Azie.pdf
http://havonos.nl/pdf/Project%20Nilaveli%20Sri%20Lanka%20NL.pdf


willen ondersteunen. (nadere details hierover volgen) 
 
9. Door de inzet van deze studenten is er een gift ontvangen van € 4.000. Hiermee 
kan Havonos een felbegeerde wens van Pastor Gunam vervullen. Dit bedrag wordt 
gebruikt voor de nieuwbouw van het dorps-/gemeenschapshuis waarin de inwoners 
van Nilaveli en omgeving samenkomen, ongeacht religie en afkomst. Dit dorpshuis 
zal ook worden gebruikt als studiehuis. Educatieve programma’s moeten bijdragen 
aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners, zowel 
sociaaleconomische als maatschappelijke educatie is nodig. 

 

  

  

  

Verslag werkbezoek Sri Lanka 
Jan Kerkhofs, (waar wij contacten mee hebben en in Nilaveli samenwerken), is 10 
maart ’06 teruggekomen van een 14 daags werkbezoek in Sri Lanka, waar hij 
diverse projecten heeft bezocht.Het verslag hiervan kunt u lezen 
op: www.ayubowan-yaluva.nl 

 

Verkoop Leliebollen 
Van onze sponsor: Asperge&Bloembollen bedrijf De Weerd hebben wij een partij 
Leliebollen aangeboden gekregen.(Dazzle) in de kleuren geel en roze. Wij zijn hier 
heel blij mee, maar... ze moeten verkocht worden. 
De prijs is werkelijk een koopje: 12 bollen voor maar € 5.00. (winkelwaarde € 11.) 
De bollen moeten in april/mei de grond in, dus nog mogelijkheden genoeg om ze aan 
de man te brengen. Wij zijn dan ook naarstig opzoek naar mensen die ons willen 
helpen met de verkoop. Scholen, verenigingen, koren, bedrijven etc.etc. 

Heeft U belangstelling laat het ons weten. Wij hebben bestellijsten, ook kunt u via e-
mail of telefoon een bestelling doorgeven. Help ons helpen! De totale opbrengst is 
voor Havonos. 

 

 
Zoals u ziet nieuwe foto's van uit 
SriLanka. Op school zijn al diverse 
artikelen aangeschaft. Maar voldoende 
is het nog lang niet. Diverse lokalen 
moeten nog opnieuw gebouwd worden. 
Veel kinderen hebben nog geen 
compleet uniform. (geen Schoenen en 
sokjes). 
Ook tafels en banken zijn er nog niet 
voldoende. Maar gelukkig zijn er nog 
steeds mensen die ons steunen en 
daardoor kunnen wij verder met het 
opbouwen van de dagelijkse gang van 
zaken. Diverse bedrijven hebben ons 
gesteund door een gift als kerstcadeau. 
Hiervoor onze en hun hartelijke dank. 
Op het nieuws was net weer een bericht 
uit SriLanka. Nog steeds moeten er 
meer als 280.000 huizen opgebouwd 
worden. 
Wat er verder nog moet gebeuren 
hoeven wij dus helemaal niet aan ter 
halen. De beelden die op dit moment via 
TV worden uitgezonden komen uit het 
zuiden van SriLanka. Dus niet uit het 

 

http://www.ayubowan-yaluva.nl/


gebied waar wij aktief zijn. 
Mensen, help de inwoners van Noord OOstSriLanka. In Nilaveli is nog steeds geen 
hulp van de grote hulp organisaties.HET ZAL JE KIND MAAR WEZEN. 
tot zover onze berichtgeving van uit Srilanka via Havonos. 

  


