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December 

Kerstmis. Een feest waarbij we in ons land bedolven worden onder de goede wensen. En passant nemen 
we meteen maar het nieuwe jaar mee. Zo gaat dat: gelukkig, zalig, vredig, prettig, gezegend, fijn, 
liefdevol, enzovoorts, Kerstfeest en Nieuwjaar. Vol verwachting en met goede moed beginnen we aan de 
feestdagen en gaan vervolgens weer over tot de orde van de dag. In onze westerse wereld tenminste. En 
in het bijzonder in Nederland. Want ach, er is natuurlijk altijd wel wat, maar over het algemeen redden 
we ons hier wel. En gebeurt er een ramp in een deel van de wereld waar alles niet zo vanzelfsprekend 
geregeld is, dan staan wij Nederlanders bekend om onze solidariteit met de getroffen en minderbedeelde 
mensheid. Want we “hebben het goed”. Niet zo verwonderlijk dat wij dit bericht schrijven. Omdat u ons 
geholpen hebt te helpen. U hebt ons gesteund in ons werk in het dorp Nilaveli, (district Trincomalee) 
gelegen in het door de Tsunami van 26 december 2004 getroffen gebied Noord Oost Sri Lanka. Met de 
onmisbare inzet van Pastor Gunam en zijn lokale organisatie SAC zijn bouw- en herstelprojecten gestart, 
kunnen we kinderen weer naar school laten gaan en helpen we de plaatselijke economie weer op gang.  
Dankzij u! 

Maar we zijn er nog lang niet: een verwoest land weer opbouwen en een gemeenschap opnieuw 
infrastructuur geven is een kwestie van volhouden. En met uw hulp kunnen we dat. Heel graag 
vertrouwen er ook in 2008 weer op dat u ons werk naar “vermogen” steunt. Door onze gerichtheid en 
(min of meer) kleinschaligheid is het mogelijk u op de hoogte te houden van de voortgang van de 
projecten die met uw bijdragen worden opgepakt en gerealiseerd. Kijkt u maar verder op onze website. U 
kunt dus controleren waar uw geld blijft! 

Ten slotte sturen we u hierbij ook ónze goede wensen.  
En die van onze blije vrienden in Sri Lanka. 
Dankzij uw kerstgift kon er vorig jaar dit kerstfeest gevierd 
worden.  

Blije Kerstgroeten 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meer fotos: 

 

 

  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
D A N K B A A R H E I D 
  
November 

Dankbaarheid in hoofdletters! Dankbaarheid bij Stöppelhaene voor de oogstgave in 2007, dankbaarheid 
bij Havonos om het schitterende bedrag van € 31.600 te mogen ontvangen, en bovenal dankbaarheid bij 
de mensen in N-O Sri Lanka die weer verder kunnen worden geholpen op weg naar zelfredzaamheid!  
 
Nooit eerder in de geschiedenis is er in Raalte en omgeving zoveel geld ingezameld voor een 
oogstgaveproject van Stöppelhaene  
als in 2007. 
 
De oogstgave wordt aangewend voor een landbouwproject in het buitenland, in dit geval een project in 
Nilaveli en omstreken in  
N-O Sri Lanka. Wij van stichting Havonos zetten ons volledig in voor de wederopbouw en ontwikkeling en 
wil dit mede bereiken door het bieden van structurele hulp op agrarisch en sociaal gebied.  
Wij zijn heel gelukkig met de toekenning van de oogstgave.  
Deze is overhandigd aan Henk de Weerd, Sallandse boer tijdens Stöppelhaene en tevens bestuurslid van 
Havonos. 
 
Met de fantastische opbrengst van het oogstgaveproject wil Havonos de agrarische sector ondersteunen 
en verder ontwikkelen.  
Op de wensenlijst staan onder meer: twee tractoren met bijpassende ploegen en een aanhanger, een 
landmaster met aanhanger, poot & zaaigoed en waterpompen, waarmee de productiviteit kan worden 
verhoogd. 
En dat kan nu van start gaan. Super! 

Alle gulle gevers: van harte bedankt! 
 

 



Oktober 
 
Na een drukke maar fantastische Stöppelhaene weer naar het "gewone" leven van alledag. 

Gunam heeft een geweldige tijd gehad in Raalte en volop genoten van alle activiteiten.De Pastor was erg 
onder de indruk van wat de mensen allemaal doen om geld te verkrijgen voor "zijn"mensen in Sri 
Lanka.Hieronder zijn woord van dank welke hij in het kerkboek geschreven heeft. 

 
 

Medewerk(st)ers van De Oude Kassa in Veenendaal 

Ook op deze wijze willen wij u graag allen heel hartelijk bedanken voor het bedrag van € 2000. dat de 
stichting Havonos van u mocht ontvangen. 

Een fantastische opbrengst. We vinden het bijzonder dat door de verkoop van oude c.q. tweede hands 
attributen zulke goede resultaten kunnen worden bereikt waarvan de opbrengst naar goede doelen 
wereldwijd gaat.  
We hopen van harte dat De Oude Kassa deze goede werkzaamheden nog heel lang zal kunnen 
voortzetten.  
Van onze zijde in ieder geval veel succes toegewenst. 

Bij deze ook onze dank aan de Fam. Brummelman die bij De Oude Kassa aandacht heeft gevraagd voor 
onze stichting Havonos 

 

 
Augustus 

HARTVERWARMEND! 

De teller van de oogstgave-opbrengst tot dit moment, staat op: € 26.450. 
We houden u op de hoogte. 

 



Binnenkort nog veel meer nieuws en foto's.  

Voor nu, iedereen hartelijk dank! 

Ook hartverwarmend is het bericht dat Havonos nu ondersteund wordt door 

 

(Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) 
Pastor Gunam in Raalte tijdens de STÖPPELHAENE 2007.  
 
Meer informatie en foto’s : 
 

Pastor Gunam in Raalte tijdens de Stöppelhaene 2007 

 

Medewerking tijdens de oogstdankmis in de 
Basiliek van de Heilige Kruisverheffing. 22-08-

07 



 
 

Bezoek aan de basisschool de Korenbloem. 



 
 

Oogstfeest. 
Ceremonie met aanbieding van de ingezamelde oogstgave aan dominee, 
pastoor en pastor Gunam. Aansluitend de praalwagenoptocht. 



 

 

 

Boerendag 





 
 

Bij de kermis. Kennis maken met één van de sponsorouders. 



 

 
 

 

Gereed voor de medewerking.............. aan de afsluiting van het 
oogstfeest in de oecumenische dienst. 



 
 

Afscheid van Gunam met de Sallandse Boer. 



 

 
 

 

Pastor Gunam als eregast van Havonos tijdens de Stöppelhaene 2007 
 Wij zijn heel blij te kunnen mededelen dat Pastor Gunam, ons contactpersoon uit Nilaveli, Sri Lanka, 
tijdens de Stöppelhaene in Raalte aanwezig zal zijn. 
Onze hartelijke dank gaat uit naar de sponsor die het mogelijk heeft gemaakt om Pastor Gunam vanuit Sri 
Lanka naar Nederland te laten overkomen. Tijdens de Stöppelhaene zal de Pastor bij diverse activiteiten 
aanwezig zijn en hier ook aan deelnemen. Hierbij kunt u ook met hem kennis maken. We hopen op een 
fantastische Stöppelhaene met een geweldige opbrengst van de oogstgave voor noord-oost Sri Lanka. 
Binnenkort zal er meer informatie en foto's over de voortgang van de diverse projecten op de site te 
vinden zijn. 

 

 
Juli 

DE NIEUWE SALLANDSE BOER IS........... 

HENK DE WEERD 

Tijdens de Roggemaaiersdag 21 juli 2007 is dit bekend gemaakt.  
Henk is bestuurslid van Havonos (Hart Voor Noord-Oost Sri Lanka) waarvoor dit jaar de opbrengst van de 
oogstgave ook bestemd is. 

Henk hoopt dat hij hiermee onze stichting meer naamsbekendheid kan geven en de oogstgave een succes 
wordt, waardoor er meer mensen in N-O Sri Lanka geholpen kunnen worden.  
Wij wensen Henk alle succes tijdens de Stöppelhaene en een goede tijd. 

Meer foto's van de roggemaaiersdag: 

 

 



  

  

  



 

 

 

Hierbij onze hartelijke dank aan alle supermarkten die Havonos ondersteunen door de 
spaarbus in hun winkel te plaatsen. 

 

 
Juni 

De leliebollen-verkoopactie in maart-april 2007 was weer succesvol.  
Wij zijn blij met de opbrengst van € 780.00 

Fam. de Weerd bedankt. 
 

 

De leerlingen van het Carmel College Salland, afdeling Metaaltechniek, willen wij graag hartelijk 
bedanken voor de prachtige spaarbussen, die zij – onder leiding van Roel Stuurwold – hebben gemaakt. 
Uiteraard hierbij ook onze dank aan M-Ring Coating die deze bussen vervolgens van een coating heeft 
voorzien. Zoals je op de foto hiernaast kunt zien, zijn het prachtige bussen geworden. 

In dit verband willen we ook graag Jeroen de Weerd en de firma Schooten Constructiebedrijf B.V. 
bedanken voor de spaarbussen, die zij al eerder voor Havonos hebben gemaakt. Deze zien er eveneens 
heel fraai uit, maar wat net zo belangrijk is: ze zijn ook volop in gebruik. 

Allen hartelijk dank voor jullie inzet en medewerking. 
 

KORENBLOEM FANTASTISCH 



De sponsorloop van de Korenbloem heeft het geweldige bedrag opgeleverd van  
€ 5.671,36. Ook via deze website willen wij alle kinderen, leerkrachten, ouders en sponsors hartelijk 
bedanken voor de geweldige inzet.  
Met dit bedrag kunnen ze op school in Sri Lanka weer vele zaken verwezenlijken, zoals de aanschaf van 
muziekinstrumenten en leermaterialen voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Ook 
kan een aanvang worden gemaakt met de uitbreiding van de Pre-school. 

Met deze grandioze afsluiting van het project willen wij alle betrokkenen nogmaals hartelijk dank. 

Meer foto's: 

Sponsorloop Korenbloem 

  

   

 

   

 

 



  

  

 

 

 

Protestantse Gemeente Oldenzaal 
Wederom heeft de protestantse gemeente Oldenzaal een actie gehouden voor Havonos:  
de Stamppotdienst.  
Na een goede dienst was het heerlijk eten met de lekker bereide stamppotten.  
Dat het goed heeft gesmaakt blijkt wel uit de opbrengst van € 257.  
Met dit bedrag kunnen wij weer vele mensen en kinderen ‘voeden’! Onze hartelijke dank. 

 

Het Pinksterconcert van ‘Looft den Heer’ uit Notter heeft € 881,72 opgebracht. Een prachtige opbrengst! 
Alle medewerkers van het concert en alle gulle gevers: van harte bedankt! 

 

 
April 

Op woensdag 23 mei organiseert basisschool 'De Korenbloem' weer een actie voor Havonos, waar wij 
uiteraard héél blij mee zijn! 

Ook deze keer doen kinderen uit alle groepen mee aan een sponsorloop. Het is hartverwarmend te 
ervaren dat deze kinderen zich zó willen inzetten voor de kinderen in Sri Lanka en wij wensen hen heel 
veel succes. 

 

Op zaterdag 26 mei a.s. is er een Pinksterconcert in de Grote Kerk Westeinde 39 te Vriezenveen, aanvang 
19.30 
Deze avond zal in het teken staan van Pinksteren, d.m.v. koor- en samenzang o.l.v. Jan Quintus Zwart,  
Peter Burger, orgel en Leon Koppelman, panfluit. 

De opbrengst van deze avond d.m.v. een collecte, gaat volledig naar stichting Havonos. 
 

 
Maart  
 
Allereerst willen wij Dirk Visser hartelijk bedanken die met grote inzet de site van Havonos in het Engels 
heeft vertaald. 
Voorwaar geen sinecure! 
Dirk, klasse! Onze zeer grote dank dat je dát hebt willen doen! 

Vervolgens willen wij graag de Serviceclub Rotary Raalte bedanken voor hun bijdrage aan Havonos. Deze 
gift was zéér welkom en wij zijn de Rotary daar dan ook buitengewoon erkentelijk voor. Het geeft de 
mensen in Sri Lanka wéér het gevoel dat ze er niet alléén voor staan. Dat er telkens weer particulieren, 
dan wel instanties of bedrijven zijn, die hun noden inzien en iets voor hen willen betekenen. Die 



gevoelens zijn nauwelijks te beschrijven. Nogmaals hartelijk dank! 
 

Verkoop Leliebollen 
 
Van onze sponsor: Asperge & Bloembollenbedrijf De Weerd, hebben wij weer een partij leliebollen 
aangeboden gekregen, kleur roze. Wij zijn hier heel blij mee, maar... ze moeten worden verkocht.  
De prijs is 7 bollen voor € 5,- (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 op zoek 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 
(sieni@havonos.nl) of telefoon (0572-353447) een bestelling doorgeven. 

Help ons helpen! De totale opbrengst is voor Havonos. 
 

Hartelijk dank aan directie, team en medewerkers van de PC basisschool De Schutse in Raalte voor de 
fantastische gift van € 750 aan stichting Havonos. 

 

 
 

Januari 
 
Dank u alle mensen die een kerstbijdrage 
aan Havonos hebben overgemaakt. Dank 
u Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Raalte voor uw kerstbijdrage aan 
Havonos. De totale kerstactie heeft € 
1.105 opgebracht, geweldig! Het betekent 
zóveel voor anderen, dat door uw bijdrage 
velen weten dat ze níet vergeten zijn en 
er warme harten kloppen in Nederland. U 
was hun Kerstlichtje in 2006. 
Ook deze stoere jongens, Niek en Job, 
hebben een spaarpotje gemaakt en zijn 
daarmee de buurt ingegaan, ze hebben € 
20 voor de kindjes in Sri Lanka ophaald, 
fantastisch gedaan! 

HARTELIJK DANK 

 

 

Dank u wel! 

Directie, personeel, medewerkers, 
kinderen en ouders van de Korenbloem, 
HARTELIJK DANK. De totale opbrengst 
van het kerstproject bedraagt € 419,60, 
een fantastisch resultaat, waar we heel 
blij mee zijn. Met dit geld kan veel 
worden gedaan in Sri Lanka. Het was fijn 
om op de school over onze projecten te 
mogen vertellen. Dit gaf een goed gevoel, 
we waren welkom. Tijdens en na de 
kerstwandeling was er een bijzonder 
warme sfeer, mede door de inzet van 
velen op en nabij het schoolplein. We 



hopen dat we bij andere activiteiten net 
zo fijn kunnen samenwerken. 

 

Meer fotos: 

Kerstproject de Korenbloem 







 
 


