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December 
 
We wensen u allen in de aanloop naar Kerst en het nieuwe jaar heel fijne feestdagen 
toe en een liefdevol en gezond 2009. 
 
De medewerk(st)ers van De Oude Kassa in Veenendaal hebben wederom aan 
Havonos gedacht bij de verdeling van de opbrengst van verkoop van oude en of 
tweedehandse attributen. In grote dankbaarheid mochten wij een bedrag van € 
1.700,= in ontvangst nemen. 
 
Al eerder meldden wij dat de geboorte van baby Doutzen van der Worp, C1000 in 
Heino, aanleiding was voor zijn ouders om in plaats van cadeaus, geld te vragen 
voor Havonos. Deze actie heeft zo’n € 600,= opgebracht, waarvoor in Sri Lanka een 
“Doutzen-speeltoestel” voor de school is gekocht. Marlinde en Kim van der Worp, 
nogmaals enorm bedankt voor jullie mooie geste. 
 
Ook via Chantal uit België is geld ontvangen op een bijzondere wijze. De heer Ewout 
Meijer is gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Een promotie is meestal 
een aanleiding voor het geven van een cadeau en Ewout heeft ervoor gekozen om, in 
plaats van cadeaus, geld voor Havonos te mogen ontvangen. Deze sympathieke actie 
heeft Havonos het mooie bedrag van € 1.200,= opgeleverd. Ewout, van harte 
gefeliciteerd met je promotie en onze hartelijke dank voor je prachtige gebaar. Wij 
wensen je alle goeds voor de toekomst. 
 
Er is ook minder positief nieuws: De gang van zaken rond de container, waarin wij 
ruimte aangeboden hebben gekregen van de stichting Authenta en waar wij zo blij 
mee waren, is een drama geworden.  Deze container met goederen vanuit Nederland 
is eindelijk aangekomen in Trincomalee. De inklaring en vrijgave heeft echter zoveel 
problemen opgeleverd, dat we als Havonos hebben besloten om nooit meer 
goederen naar Sri Lanka te versturen. De huidige wet- en regelgeving is zo complex, 
met name voor het Tamil-gebied, dat ze alles extra zwaar belast hebben om de 
goederen vrij te geven. Alles is opengetrokken; het was één ravage. Iets wat zo 
goed en positief bedoeld was is een verschrikking geworden en daarmee een harde 
leerschool. Het bevestigt wel onze doelstelling: Geld inzamelen, versturen en ter 
plaatse materiaal kopen, dat werkt wel!!!  
 
Vlak voor het einde van het jaar maakt Pastor Gunam samen met zijn stichting SAC 
en de plaatselijke bevolking nieuwe plannen voor 2009. En uiteraard is daarvoor 
weer de steun van Havonos, en dus ook van u, nodig! 
In 2009 willen zij graag met ondersteuning vanuit Nederland, onder andere de 
volgende projecten realiseren: Renovatie en inrichting van een school in Nilaveli, 
daarbij een nieuw toiletgebouw en drinkwatervoorzieningen, want dit alles is tijdens 
de tsunami zwaar beschadigd en niet meer in gebruik. Een podium + attributen voor 
sport- en spel en culturele activiteiten en de inrichting van een computerlokaal. En 
speciaal voor de vrouwen: een naaimachineproject zodat ze na hun opleiding zelf 
aan de slag kunnen gaan, waarvoor naaimachines nodig zijn.  
Over deze projecten de volgende keer meer. 
  



Hieronder de  brief die wij van Pastor Gunam hebben ontvangen: 

Dearour Benefactors, 

Greetings fromNilaveliTrincomalee. 

We are now in theseason of Christmas. So, I take thisfavourable time on behalf of 
thepeople of Nilavelitowishyou a Joy spread withGladnessandCheeryou a MERRY 
CHRISTMAS. 
We too, appreciatevalue, andcherishall the FINANCIAL  HELP andthe MORAL 
SUPPORT thatyou have giventousduringandafter Tsunami. 

Dear members of HAVONOS and DONORS in nutshell I would say that "YOU 'RE MORE 
PRECIOUS TO US THAN WORDS CAN SAY". 

MAY GOD BLESS YOUR GOOD WORK. 

YOURS TRULY 
DONEES AND BENEFICIARIES, 
REV. FR. V.G.GUNAM OMI.  
 

 

September 
 
Havonos is heel blij, dat ondanks 
de strijd tussen het regeringsleger van 
Sri Lanka en de LTTE, de uitvoeringen 
van de projecten doorgaan. Gunam is 
onze rots in de branding. Hij doet alles 
wat in zijn vermogen ligt om het leven 
voor alle inwoners draaglijk te maken. 

Wij zijn samen met Gunam en de 
bevolking dan ook supertrots dat het 
Centre for Knowledge &Wisdom klaar 
is, en op volle toeren draait 

 

Wij hopen oprecht dat iedereen hier van deze school kan profiteren. Nu nog een 
wens om bij de school speeltoestellen te krijgen. 

Geboorte 
Heel bijzonder was dat wij donaties kregen ter gelegenheid van de geboorte van 
Doutzen. Zijn ouders, Marlinde en Kim van de Worp (C1000 Heino) hebben de 
volgende tekst op het geboortekaartje laten zetten: 

"Blij met Doutzen! Daarom willen wij andere kinderen ook een beter leven geven 
en vragen wij in plaats van een kraamkadootje een donatie voor stichting Havonos 
uit Raalte".  

Marlinde en Kim hartelijk dank voor dit prachtig initiatief, hierbij ook onze felicitaties 
en de allerbeste wensen voor jullie, Bliss en Doutzen.  

Berichten via contactformulier niet ontvangen 
Tot onze grote schrik kwamen wij erachter dat de berichten via de contact-informatie 
op onze website niet bij Havonos binnenkwamen. Inmiddels is het probleem gelukkig 



opgelost door onze webmaster. 
 
Mocht u berichten naar ons hebben gezonden via de contact informatie van onze 
website, dan hopen wij dat u die berichten nogmaals naar ons wilt verzenden.  
 
Mét excuses! 
 
 

 

 

Augustus 

De zomervakantie is voor velen weer achter de rug. In Raalte zijn de 
voorbereidingen voor het jaarlijkse oogstfeest Stöppelhaene weer volop aan de gang. 
Vorig jaar mocht een dankbaar Havonos de oogstgave in ontvangst nemen. Daarmee 
is al veel gerealiseerd. 
Hier kunt u het eindverslag van de rapportage oogstgave 2007 lezen. 
 
Het nieuwe centrum voor Knowledge &Wisdom is zo goed als klaar en er worden al 
volop allerlei lessen gegeven. 

De leliebollenactie heeft een record opgebracht van € 1.850.- Fam. de Weerd 
hartelijk dank! 

We kunnen melden dat er inmiddels een container met goederen onderweg is naar 
ons gebied. 
We hebben ruimte geschonken gekregen in de container van 
Authenta. www.authenta.nl 
Dankzij deze organisatie was het voor ons mogelijk om goederen te kunnen 
verschepen. 

In de container bevinden zich: 
Computers, geschonken door Schutte Informatisering uit Lemelerveld.  
www.schutte-informatisering.nl   
Naaimachines, geschonken door Henk Steggink Naaimachines uit Nijverdal. 
I-mac's, geschonken door Micha. www.introducingimacs.org 
Kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en educatieve spelletjes etc., geschonken 
door vele particulieren uit Raalte en omgeving.  
Onze dank gaat uit naar alle gulle gevers en de mensen die zich hiervoor met hart en 
ziel hebben ingezet.. 
We zijn benieuwd naar de reacties uit Sri Lanka nadat de goederen zijn aangekomen 
en houden u daarvan op de hoogte. 

 

 
Juni 

De zomer is begonnen, velen maken zich op voor de vakantie. 

Havonos wenst u allen een hele goede en fijne zomer. 

Het laatste nieuws uit Sri Lanka. 

Jan Kerkhofs, die vaker met ons samenwerkt, is vorige maand bij pastor Gunam op 

http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/Agriculture_Final_Report_2008_LQ-archief-2008.pdf
http://www.authenta.nl/
http://www.schutte-informatisering.nl/
http://www.schutte-informatisering.nl/
http://www.introducingimacs.org/


bezoek geweest en heeft een filmpje gemaakt voor Havonos.Daarop is te zien hoe 
mooi de multifunctionele school, het 'Centre for Knowledge andWisdom', is 
geworden, het ziet er schitterend uit.De binnenkant is zo goed als klaar en kan 
worden ingericht.Aan de achterkant waar nog aan de vergaderruimte moet worden 
gewerkt, is alles even op een laag pitje gezet omdat het gebouw door de sterk 
gestegen prijzen een stuk duurder is geworden.Ook moet er nog een omheining om 
het centrum komen vanwege de veiligheid. 

Het landbouwproject is zo goed als afgerond. Van het geld van de oogstgave en de 
bijdrage van NCDO zijn twee garages gebouwd, de tractoren en accessoires gekocht 
en zaaigoed. Zie de foto's onder het kopje 'Voortgang' en in de 
tussenrapportages vermeld in het 'Nieuws'.  

Er is nu ook elektriciteit in Kumburupiddy. Daarom is er overleg met de boeren om 
i.p.v. dure benzinewaterpompen, de elektrische variant aan te schaffen. Deze is een 
stuk goedkoper en dus kunnen er meer pompen worden aangeschaft. De 
benzineprijs is momenteel zo hoog dat de mensen zich niet het gebruik van een 
benzinepomp kunnen veroorloven. Wij houden u op de hoogte zodra er weer nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 

Ook zijn wij blij met de ANBI status (zie onder kopje: 'Donateur worden'). 
 

 

 
April 
 
Leuk en minder leuk - positief en negatief, hoe ga je daar mee om.........door te 
relativeren.  
Leuk en positief is .......dat wij van een pas getrouwd echtpaar 2000 euro van hun 
cadeaugeld hebben mogen ontvangen.  
Een geweldig gebaar, hierbij onze felicitatie en wij wensen hen samen een lang, 
gezond en heel gelukkig leven. 
Minder leuk is.......... Complicaties in het Landbouwproject. 
 
Waterpompen 
Door de komende verkiezingen in de Oostelijke Provincie zijn de spanningen 
behoorlijk toegenomen. Om deze reden leveren bedrijven uit Colombo, waaronder de 
leverancier van de waterpompen, geen goederen af in Trincomalee District. Om deze 
reden kan de post "waterpompen" op dit moment dan ook nog niet worden 
gerealiseerd. 
Minder leuk is..........dat vanwege een erg nat regenseizoen een groot deel van de 
uienoogst verrot is, jammer.  
 
Waterputten 
Doordat er teveel regen blijft vallen is het grondwater nog steeds niet tot het laagste 
niveau gedaald, waardoor het aanleggen van nieuwe waterputten momenteel niet 
mogelijk is. 
Pas wanneer het waterpeil ver genoeg gezakt is, kan er een waterput worden 
gegraven tot de benodigde diepte.  
Positief is.........dat ondanks de tegenslagen en de stijgende prijzen, de projecten 
waar wel aan gewerkt kan worden gewoon doorgaan. 
De tweede schuur/garage in Kumpurupiddy, evenals de renovatie van putten 
(momenteel in uitvoer) zal de volgende maand klaar zijn. 
Positief is.........de flexibiliteit en positiviteit van pastor Gunam, die heel dankbaar is 



voor alle hulp en steun uit Nederland.  
 
Namens pastor Gunam en al zijn mensen de hartelijke groeten vanuit Sri Lanka. 
 

 

 
Maart 

Hierbij een laatste overzicht van de stand van zaken. 
Zie ook onder het kopje Voortgang. 
Deze foto's zijn meegebracht door Jan Kerkhofs, die in februari nog in Sri Lanka was 

Ook kunt u hier een tussenrapportage van het oogstgaveproject Stöppelhaene 
bekijken. 

Tussenrapportage 
 

 

Informatie over het Oogstgave project 
 
Voor informatie over het Oogstgave project Stöppelhaene - Sri Lanka 2007- 2008 
kunt u onderstaande documenten downloaden. 
Klik op het gewenste document met uw rechtermuisknop en selecteer 'Doel opslaan 
als..'. 
Voor het kunnen openen van deze documenten heeft u een pdf-reader nodig. 
Indien u het document met uw linkermuisknop aanklikt dan opent het document zich 
in een nieuw scherm van uw browser. 
 
Persbericht Januari 2008 
Projectomschrijving 
Tussenrapportage voorlichting 
Tussenrapportage Financiën 
 

 

 
Januari 
 
In de eerste plaats wensen wij iedereen een voorspoedig en gezond 2008! 
Direct aansluitend enkele woorden van oprechte dank aan al diegenen die een gift 
aan Havonos hebben overgemaakt.  
Het is hartverwarmend dat u met ons meedenkt, meevoelt en meehandelt en dat 
geeft ons het vertrouwen dat wij in het nieuwe jaar weer op uw steun kunnen 
rekenen. 
Ook een woord van welgemeende dank aan de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Raalte en Oldenzaal voor hun kerstbijdrage. 
Intussen is met het geld dat wij mochten ontvangen van de oogstgave en het NCDO, 
de aanschaf van twee tractoren met ploegen en aanhangers gerealiseerd. 

http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/TussenRapportage_Maart_2008_Low-archief-2008.pdf
http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/Persbericht_Januari_2008.pdf
http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/Project_Omschrijving-archief-2008.pdf
http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/TussenRapportage_Voorlichting-archief-2008.pdf
http://havonos.nl/nieuw/images/Archief/TussenRapportage_Financien-archief-2008.pdf


 



 



 

 

 



 

Zodra de moesson eind januari voorbij is, kan men het land gaan bewerken en zal 
het poten en zaaien kunnen beginnen. De mensen popelen om te kunnen starten! 
Tevens zal na eind januari kunnen worden gestart met het slaan van de zo nodige 
waterputten. 
Graag houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze werkzaamheden. 
 


