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December 

Actie 1%-club 
Al bijna een jaar hadden wij het project “Kansen voor Vrouwen” op de site van de 
1%-club staan. Met de via deze actie ontvangen donaties, kopen wij naaimachines, 
welke wij in de vorm van microkrediet. via het SAC, ter beschikking stellen aan de 
vrouwen die hun diploma aan de beroepsnaaiopleiding hebben gehaald. Zo kunnen 
deze dames zowel in hun eigen levensonderhoud, als in dat van hun kinderen 
voorzien. Regelmatig kwam er een donatie binnen, waar wij heel blij en dankbaar 
voor waren!  
Dit project kreeg afgelopen week een extra boost doordat Mylene en Astrid 
van SheSuit BV zich op 17 en 18 december j.l. tijdens de 24-uurs actie van de 1%-
club, 24 uur lang als enthousiaste promotors hebben ingezet voor ons project. 
Tijdens deze actie hebben zij het voor elkaar gekregen om het restant van het 
volledige bedrag van € 4.996,- bij elkaar te krijgen. 

Mylene en Astrid, de 1% club maar zeker ook de 105 1%-leden en die het project 
met hun donatie hebben gesteund, héél erg bedankt voor jullie inzet en goede 
gaven. Wij zijn onder de indruk en dankbaar. Met jullie steun, helpen jullie gezinnen 
in Nilaveli aan een betere toekomst. In deze Kersttijd een geweldige gedachte! 

In 2010 willen wij, gesterkt door het succes van deze actie, een nieuw project op de 
1%-club plaatsen. 

Kerstgroet, ook van Gunam  
Het einde van het jaar 2009 nadert met rasse schreden en we staan vlak voor de 
Kerstdagen. Wij willen dit moment aangrijpen, om u allen heel hartelijk te bedanken 
voor uw steun aan Havonos, in welke vorm dan ook. De donaties zijn hard nodig om 
ons werk te kunnen blijven doen. Maar ook de steun van onze sympathisanten en de 
inzet van de vrijwilligers bij onze activiteiten en fondsenwerving waarderen wij 
enorm. Uit de grond van ons hart zeggen wij u dan ook, namens de mensen in 
Nilaveli en omstreken: HEEL HARTELIJK BEDANKT!  
Wij spreken daarbij de hoop uit dat we ook in 2010 op uw steun kunnen blijven 
rekenen. 

Van Pastor Gunam kregen wij het volgende bericht: 

DEAR BENEFICIARIES, DONORS AND MEMBERS OF HAVONOS, 

FOR A WORLD OF GOOD WILL…. PEACE AND PROSPERITY WISH YOU 
FOREVER. THIS LOVING WISH AT CHRISTMAS AND NEW YEAR TIME JUST 
COMES TO LET YOU KNOW YOU ARE THOUGHT OF IN DAYS THAT COME 
AND GO. AND AS FESTIVE TIMES DRAW NEAR THIS COMES YOUR WAY 
BRING A WISH FOR CHRISTMAS JOY AND ALL THE BEST OF EVERYTHING. 

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR.  

YOUR LOVING, FR. GUNAM 

 

http://www.shesuit.nl/


 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van Havonos wensen u allen: 
 
Fijne Kerstdagen en een fantastisch, gezond, gelukkig en succesvol 2010! 

 

 
November 

Film- en beeldmateriaal reis Sri Lanka: 
Cor, Sieni en hun kinderen, hebben uren aan film en meer dan 2.000 foto’s mee 
terug genomen uit Sri Lanka. We hebben gelukkig een vrijwilliger gevonden, die 
ermee aan de slag gaat en er een mooie presentatie en film van gaat maken. 
Overweegt uw organisatie om actie te voeren voor onze projecten in Sri Lanka, of 
om te doneren en onze site heeft u niet voldoende overtuigd? Neemt u dan contact 
op met Sieni Schouten of Els Holland (zie onder 'Over Havonos en partnerorganisatie 
SAC' bij 'Bestuur'). We zijn graag bereid om de projecten toe te komen lichten aan 
de hand van het beeldmateriaal. 

Giften en collectes 
We hebben diverse giften en opbrengsten van collectes ontvangen van kerken in de 
omgeving en uit Twente. Zoals van verschillende kerken uit Nijverdal, Tubbergen, 
Denekamp en van de PKN-kerk in Raalte.  
Te weten dat de mensen van de kerken ons werk ondersteunen, stemt ons tot grote 
dankbaarheid. 

Kerstcollecte R.K.kerk Nijverdal 
Werkgroep Caritas/Diaconie heeft besloten om de opbrengst van haar kerstcollecte 
dit jaar te bestemmen voor Havonos. Deze opbrengst zal geheel ten goede komen 
aan ons project in Nilaveli, de herbouw, renovatie en inrichting van de RCTM-school. 

Acties voor het project RCTM-school in Nilaveli 
In samenwerking met Wilde Ganzen voeren we actie voor dit project. Het verheugt 
ons te kunnen melden dat de RK-basisschool de Bolster en de PC-basisschool de 
Schutse, beide gevestigd in Raalte, bereid zijn om in dit schooljaar actie te gaan 
voeren voor dit project.  
In het volgende nieuwsbericht volgt meer informatie over de acties. 

Running dinner/jubileumactie Havonos 
In 2010 bestaat Havonos 5 jaar. We willen dit heuglijke feit in april 2010 gedenken 
tijdens een running dinner, bestemd voor het project RCTM-school. We zijn naarstig 
op zoek naar een ruimte hiervoor in Raalte of naaste omgeving, waar ook 
gelegenheid is om te koken.  
En natuurlijk, om zoveel mogelijk geld voor het project over te houden, zonder 
huurprijs of andere bijkomende kosten. Heeft u suggesties voor zo’n locatie of wilt u 



meer weten? Neemt u dan contact op met Sieni Schouten of Els Holland. 

Geslaagd! 
Al jaren helpen en steunen Daan en Alan Kazzaz, (studenten van de TU-Delft,) 
Havonos. 
Zij zijn regelmatig in Sri Lanka te vinden en bezoeken onze projecten, naast de 
projecten die ze daar zelf als stichting Pro Poor Projects opzetten en ondersteunen. 
Vervolgens ontvangen wij dan foto- en filmmateriaal van onze projecten voor onze 
site en presentaties, waar wij heel blij mee zijn.  
Wij vinden het fijn om hier te kunnen melden dat Daan onlangs is geslaagd voor zijn 
‘revolutionaire’ studie aan de TU in Delft. Daan, van harte gefeliciteerd, heel goed 
gedaan! Wij wensen je alle succes voor de toekomst. 
En omdat we weten dat jullie weer naar Sri Lanka gaan, wensen wij jou en Alan een 
hele goede tijd toe. 

 

 
Oktober 

Familie Schouten naar Sri Lanka   
 
Sieni en Cor Schouten zijn in de maand 
september, samen met de kinderen Sander-
Marjolein en Esther, naar Sri Lanka geweest 
om daar hun 40-jarig huwelijksjubileum te 
vieren. Hiermee is een lang gekoesterde wens 
in vervulling gegaan om daarbij ook de 
projecten te kunnen bezoeken.  
Met gepaste trots heeft Pastor Gunam hen 
rondgeleid. 
Sieni: “Het is ongelooflijk om met eigen ogen 
te kunnen zien wat er allemaal al is bereikt. 
Met het geld dat door zoveel mensen, onze 
trouwe sponsoren en donateurs bijeen is 
gebracht. 

 

De ontvangst was grandioos en hartverwarmend! 
Hier is een goede ontwikkeling gaande. Super! Wij zijn zo dankbaar dat we dit mochten zien en 
meemaken; het is met geen pen te beschrijven!  

 

Fantastisch ook om te zien hoe veelzijdig, 
sociaal en betrokken Pastor Gunam in zijn 
omgeving is, een echte duizendpoot. Hij heeft 
-ondanks zijn drukke bestaan- alle tijd voor 
ons genomen en zich volledig ingezet om het 
ons zo goed mogelijk naar de zin te maken. 
Helemaal geweldig. 

Van het bezoek aan Sri Lanka is 
een reisverslag gemaakt. In het reisverslag 
kunt u bij week 2 op bladzijde 8 het bezoek 
aan de projecten vinden. 

De rondleiding met pastor Gunam   
We zijn blij dat Sieni de reis prima heeft doorstaan en dat het hele gezin met een zeer goed gevoel is 
thuisgekomen. 

 

http://havonos.nl/pdf/Reisverslag%20Sri%20Lanka%20september%202009.pdf


Artikel in de Stentor 
Uiteraard hebben we ook aandacht van de media gevraagd voor dit bezoek. Dat dit 
gelukt is blijkt uit een artikel in de Stentor. 

In de afgelopen weken zijn er diverse schenkingen binnengekomen, o.a. van een 
vrouwenvereniging uit Vlagtwedde en van verschillende kerken in Overijssel, 
waarvoor onze hartelijke dank. 

We zijn vergeten te vermelden dat onze accountant de boeken van Havonos over 
2008 heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden. Mocht u inzage willen hebben 
in onze financiële gegevens, neemt u dan contact op met de penningmeester van de 
stichting, Cor Schouten (zie contactgegevens/bestuur) 

Vergeet u niet voor Havonos te stemmen op www.allegoededoelen.nl?  

 

 
Extra nieuwsbericht september 2009 

Wát een feest was het in Raalte tijdens de 
Stöppelhaene!  
In het nieuwsbericht van augustus stond al dat Havonos 
op 28 augustus met een stand op de Boerendag zou 
staan en dat de Koningin de Boerendag zou bezoeken. 
Op onderstaande foto ziet u de stand van 
Havonos.Helaas lag onze stand niet op de route van de 
Koningin en kunnen we dus geen foto tonen van Hare 
Majesteit voor onze stand. 

  

 

      

 

  

Wel bracht haar bezoek zoveel mensen op de 
been, die wél langs onze stand kwamen, zodat 
we hard konden werken aan onze promotie; de 
bekendheid met het werk van Havonos en ons 
nieuwste project, samen met de Wilde Ganzen, 
betreffende de RCTM-school in Nilaveli 
(vervanging toiletunit, inrichting lokalen en 
aanschaf sport- en spelmateriaal) 
Wim Hoekman, heel hartelijk dank voor het 
mede-promoten van Havonos tijdens de 
Boerendag! 

 

 

 
Augustus 

De zomer schiet voorbij. Nog even en het is alweer september. Hoog tijd voor een 

http://havonos.nl/afbeeldingen/Persbericht%20de%20Stentor%20bezoek%20SriLanka%20sept.09.jpg
http://www.allegoededoelen.nl/index.php?gd=2375&t=oo


nieuw nieuwsbericht. 

De huidige situatie in Sri Lanka 
In het vorige nieuwsbericht schreven we al uitgebreid over de chaotische en 
dramatische situatie in het noord oosten van Sri Lanka. Sindsdien is er niet veel 
veranderd. Sterker nog: de buitenlandse hulporganisaties die nog toegang hadden 
tot sommige kampen, worden één voor één de wacht aangezegd en weg gestuurd.  
Pastor Gunam doet nog steeds wat hij kan, ook al is de nood veel te groot om te 
kunnen lenigen. Er is nog steeds een groot tekort aan voedsel, schoon water, 
medicijnen en ook aan de spullen voor de normale dagelijkse verzorging, zoals 
kleding, zeep en “vrouwenzaken”, zoals Gunam ze noemt. Dat betekent dat de, door 
Havonos gesteunde, noodhulp ook door blijft gaan. Wij hopen op uw begrip en steun 
daarvoor. 

Wilde Ganzen en Havonos op de Boerendag van Stöppelhaene 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van het RCTM-schoolproject 
in Nilaveli en de samenwerking met de Wilde Ganzen voor dit project. Eén van de 
acties voor de RCTM-school is het gezamenlijk vragen van aandacht voor het project 
tijdens de Boerendag van Stöppelhaene, op vrijdag 28 augustus 2009. Kijkt u uit 
naar de kraam met de logo’s van zowel Havonos, als van de Wilde Ganzen. Ook bij 
de kraam van de WOR (zie verder hieronder) kunt u mogelijk materiaal van Havonos 
en Wilde Ganzen tegen komen. Op deze kraam willen wij onder andere het verslag 
leggen van ons oogstgaveproject 2007. 

Koningin in Raalte tijdens Stöppelhaene 
Extra publiciteit en aandacht hopen we te krijgen door het bezoek van onze Koningin 
aan de Boerendag 2009. In het volgende nieuwsbericht verwachten we u foto’s te 
kunnen laten zien van onze kraam en van het bezoek van de Koningin. Uiteraard zijn 
we in Raalte heel blij en vereerd met haar komst en belangstelling. We hopen 
natuurlijk dat ook Havonos zich mag verheugen op Hare Majesteits aandacht en 
interesse. 

40 jaar WOR 
Wie zich in ieder geval mag verheugen op de welverdiende aandacht van onze 
Koningin is de Werkgroep Ontwikkelingshulp Raalte (WOR). Deze organisatie viert dit 
jaar haar 40-jarige jubileum, wat uniek te noemen is voor een dergelijk initiatief. Het 
jubileum is op 14 augustus al gevierd met een heel gevarieerd en interessant 
programma. En dan komt daar het Koninklijke bezoek van vrijdag 28 augustus nog 
bovenop, als een kers op de slagroom. De WOR is al jarenlang betrokken bij het 
bepalen van de bestemming van de oogstgave van Stöppelhaene. In 2007 mocht 
Havonos de oogstgave in ontvangst nemen voor het landbouwproject. Havonos 
feliciteert de WOR van harte met haar 40-jarig jubileum en wenst haar nog vele 
vruchtbare en zinvolle jaren erbij. 
 

 

 
Juni 

We hebben dit keer goede berichten en zorgelijke berichten met u te delen. Laat ik 
met het laatste beginnen: 

De huidige situatie in Sri Lanka 
Het is nog steeds een chaos in het noord oosten van Sri Lanka. In de 
vluchtelingenkampen sterven mensen in de rij, terwijl ze op hun beurt wachten voor 



het verkrijgen van hulp.  
De berichten die we ontvangen zijn werkelijk schrijnend te noemen en raken ons 
rechtstreeks in ons hart. We maken ons grote zorgen.  
Buitenlandse hulpverlening, zoals het Internationale Rode Kruis, wordt nog steeds 
niet toegelaten. De regering van Sri Lanka geeft als reden op dat ze eerste het 
gebied helemaal wil zuiveren van Tamil tijgers, voor ze buitenlandse hulp – 
eventueel! – wil toelaten. Er is een groot tekort aan voedsel, schoon water, 
medicijnen en ook aan de spullen voor de normale dagelijkse verzorging, zoals 
kleding en zeep bijvoorbeeld. 
Pastor Gunam heeft toegang tot één van de vluchtelingenkampen en doet daar wat 
hij kan.  
Onze gedachten gaan uit naar de ons bekende families in Nederland, die allemaal 
wel één of meerdere familieleden hebben verloren in de recente oorlog.  
Het minste wat we kunnen doen is ons blijven inspannen voor de projecten in 
Nilaveli en omstreken. Een gebied dat weliswaar oorlogsgebied is, maar waar niet zo 
heftig is gevochten. De gevolgen zijn zicht- en merkbaar, want ook daar zijn veel 
dierbaren weggevallen. Uw hulp, door uw steun aan Havonos, helpt hen in te zien 
dat het ook anders kan. De projecten gaan dan ook gewoon door. 

Aspergefair en Lelieshow de Weerd 
In het weekend van 5 tot en met 7 juni hield Aspergebedrijf en Leliebollenkwekerij 
de Weerd weer een Aspergefair en Lelieshow op hun bedrijf aan de Nieuwe 
Deventerweg 34 in Raalte.  
Er zijn een paar duizend mensen op het evenement afgekomen, waardoor het een 
gezellige drukte was. 
Voor Havonos was het ook een goed evenement, omdat we er met een stand 
stonden, waar we informatie verstrekten over ons werk en ook o.a. pennen en 
kaarten verkochten.  
De opbrengst voor Havonos was aan giften en verkopen € 311,41. Daar bovenop via 
Florentina en Henk nog een gift van € 50,= van stichting de Parabool en € 10,= van 
een andere standhouder.  
Bij elkaar heeft het weekend € 371,41 voor Havonos opgebracht. Wij bedanken de 
Parabool, Florentina en Henk en de standhouder heel hartelijk voor hun goede 
gaven. 

Ook kregen we een gift van € 300,= van Sander Schouten. Dit was de vergoeding 
die hij van de KLM had gekregen, omdat hij een dag te laat vanuit Kenia kon 
vertrekken. Sander, heel hartelijk dank! 

Havonos en de Wilde Ganzen 
Tot ons grote genoegen kunnen we melden dat de Wilde Ganzen het project van de 
RCTM-school in Nilaveli heeft goedgekeurd. Dat betekent onder andere dat we het 
komende jaar nauw gaan samenwerken bij onze fondsenwerving.  
U zult de naam en logo van de Wilde Ganzen dit jaar dan ook vaak voorbij zien 
komen, te beginnen bij onze website. In een volgende nieuwsbrief meer informatie 
hierover. 

Koninklijk aandacht voor sponsor van het eerste uur, Marlé Nijhuis van Interimair. 
Marlé was één van onze eerste sponsoren en vanaf de oprichting van Havonos 
betrokken bij ons werk. Wij willen dan ook niet achterblijven door te vertellen dat 
Marlé onlangs haar project, Met Kompas Koersen naar Eigen Kracht, gericht op de 
reïntegratie van langdurig werklozen, mocht presenteren aan Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Maxima.  
Het project (klik hier voor het persbericht) is dermate succesvol gebleken, dat het 

http://havonos.nl/pdf/persbericht%20interimair.doc


recent door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel is 
gecertificeerd tot een van de 7 landelijk best practicus ten behoeve van de doelgroep 
langdurig werklozen.  
Marlé, we zijn enorm trots op je en wensen je veel succes toe bij de verdere 
uitwerking van je mooie werk. 

Nieuwe spaarbussen 
Een mooie bron van inkomsten voor Havonos is de opbrengst van de 
statiegeldbonnen bij supermarkten.  
We zijn dan ook erg blij dat leerlingen van CSG Reggesteyn in Rijssen onlangs een 
aantal bussen (klik hier voor het persbericht) voor ons hebben gemaakt, zodat we 
nog meer bussen kunnen uitzetten bij supermarkten.  
Wim van de Merwe en je leerlingen: Ontzettend bedankt! 
Natuurlijk ook M-Ring Coating uit Heerde wederom onze hartelijke dank voor de 
afwerking van de bussen met een coatinglaag. De resultaten zijn prachtig. 

Verder hebben wij veel toezeggingen van kerken in Nijverdal, Oldenzaal, Denekamp 
en Raalte, die ons werk steunen en mee willen werken door middel van 
acties/collectes. 

Tot slot: 
Het is duidelijk weer zomer en bijna vakantietijd. We willen u allemaal,- waar u ook 
bent-, een heerlijke, rust- en energiegevende vakantie toewensen! 

 

Mei 
 
Onze nieuwe website: 
Veel mensen hebben hun weg naar onze vernieuwde website inmiddels gevonden. 
We zijn blij met de positieve reacties. Toch blijven we graag uw op- en 
aanmerkingen ontvangen, zodat we onze site steeds verder kunnen verbeteren. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Nog steeds problemen: 
De media baseert zich op uitspraken van de Sri Lankaanse regering, wanneer zij 
meldt dat de burgeroorlog in het noorden en oosten van Sri Lanka voorbij zou zijn. 
Niets is echter minder waar! Nog steeds vinden schermutselingen plaats en krijgen 
hulporganisaties geen toegang tot de vluchtelingenkampen. Zelfs het Rode Kruis 
niet.  
De prijs van de oorlog is onvoorstelbaar hoog geweest. Duizenden mensen,- 
waarvan het grote merendeel gewone burgers,- zijn omgekomen, gewond geraakt 
en invalide geworden. De vluchtelingen in de kampen zitten daar vast onder 
erbarmelijke omstandigheden. 
Onze contactpersoon ter plaatse heeft “gelukkig” wel toegang tot een kamp en kan 
hulp bieden en goederen aanleveren. Gelukkig staat onder aanhalingstekens, want 
zijn ooggetuigenverslagen zijn traumatiserend te noemen. Om hem te ondersteunen 
is Havonos al geruime tijd bezig met noodhulpacties voor de slachtoffers in de 
vluchtelingenkampen, die werkelijk gebrek hebben aan alles wat u zich maar kunt 
voorstellen. 
Onze noodkreet luidt dan ook: HELPT U MEE? 
 
Na dit bericht, lijkt het volgende bericht als een vlag op een modderschuit. We 
kunnen en doen echter niet anders, want ook onze normale projecten blijven 
doorgaan. In deze zwarte tijd voor de mensen in ons projectgebied is immers elk 

http://havonos.nl/pdf/Havonosbussen-Reggesteijn.pdf


lichtpuntje; elke blijk van steun vanuit Nederland, als een stralende ster; een bericht 
van hoop. Het laat hen zien dat we ze niet vergeten en ook niet in de steek laten in 
deze moeilijke tijden, die nog zwaarder zijn dan de gevolgen van de tsunami van 
december 2004. Toen was het immers de verwoestende natuur die voor de grote 
ellende zorgde; nu zijn het medemensen die hun verwoestende werk doen en dood 
en verderf zaaien….  
 
1%-club: 

Misschien heeft u het al ontdekt? We nemen 
deel aan de 1%-club met ons naaimachine-
project! Inmiddels hebben we al het mooie 
bedrag van € 824,= toegezegd gekregen. Dit is 
echter nog niet voldoende, want we hebben in 
totaal € 4.996,= nodig om het SAC de 
naaimachines ter beschikking te kunnen stellen. 
Het SAC geeft deze naaimachines tegen een 
kleine vergoeding in bruikleen (volgens de 
principes van microkrediet) aan de dames die 
deze zomer afstuderen aan de 
beroepsnaaiopleiding. De opleiding is mede 
mogelijk gemaakt door de steun van Havonos. 

 

Omdat we ons doel nog niet hebben bereikt en het project tot 1 juni 2009 loopt, 
hebben we besloten het project bij de 1%-club met een halfjaar te verlengen, tot 
eind december. Natuurlijk hopen we dat u dit mooie project wilt ondersteunen. Gaat 
u hiervoor naar de website van de 1%-club (www.1procentclub.nl/projects). U kunt 
zoeken op land: Sri Lanka en of op project: kansen voor vrouwen (naaimachines) 
 
Wilde Ganzen en RCTM-School: 
Momenteel ligt er een aanvraag bij Wilde Ganzen voor ondersteuning van ons 
project, de (Roman Catholic Tamil Mixed) RCTM-school in Nilaveli. Deze school, waar 
250 jongens en meisjes onderwijs krijgen, heeft sinds de tsunami van december 
2004 geen toiletgebouw en drinkwater meer. Het project is dan ook gericht op het 
voorzien van de school van deugdelijk sanitair en schoon drinkwater. Daarnaast 
voorziet het project in de inrichting van een computerlokaal en de aanschaf van 
sport- en spelactiviteiten. 
 
Aspergefair en Lelieshow de Weerd: 
Op 6 en 7 juni vindt de jaarlijkse Aspergefair en Lelieshow plaats bij Asperge- en 
Bloembollenbedrijf De Weerd, Nieuwe Deventerweg 34 in Raalte. U bent van harte 
welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Havonos zal daar ook aanwezig zijn met een 
stand. 
 

 

 
April 

Eindelijk aandacht….. 

Het begint erop te lijken, want er is eindelijk aandacht voor de problematiek op Sri 
Lanka. De kranten schrijven erover en vandaag vergadert de 2e kamer over de 
erbarmelijke situatie en het verlenen van noodhulp.  

http://www.1procentclub.nl/projects


En het is zo vreselijk hard nodig! Via familieleden van in Nederland wonende Sri 
Lankaanse vrienden en vriendinnen, bereiken ons soms gruwelijke berichten.  
Onvoorstelbaar wat daar gebeurt en we kunnen alleen maar hopen dat er snel een 
einde komt aan deze afschuwelijke burgeroorlog. 

U zult begrijpen dat wij van Havonos ons inmiddels ook richten op het verlenen van 
noodhulp, omdat de nood extra hoog is vanwege het opvangen van de vluchtelingen 
en het verzorgen van de gewonden.  
Binnen ons projectgebied wordt ‘gelukkig’ niet actief gevochten, de projecten blijven 
doorgang vinden waardoor de behoefte aan opbouw en structurele voorzieningen om 
tot zelfredzaamheid te komen gewoon blijft bestaan.  
En dat is goed; dat moet ook zo zijn en blijven. 

In deze lastige tijden doen wij een extra beroep op de bezoekers van onze site. Uw 
bijdrage is meer dan nodig en daarmee ook bijzonder welkom.  
Uw giften aanvaarden wij, mede namens de bewoners in ons projectgebied op Sri 
Lanka, met grote dankbaarheid. 
 
Vernieuwde website: 
 
Hierbij dan de vernieuwde website, de Engelse versie volgt nog. Zoals u misschien 
was opgevallen, was de vorige website behoorlijk gedateerd. We hebben in de 
afgelopen jaren steeds voortgeborduurd op de allereerste opzet van 2005, waardoor 
het inmiddels lastig zoeken werd naar specifieke informatie. 

Wij hopen dat de vernieuwde website u bevalt. Graag ontvangen we uw op- of 
aanmerkingen (wanneer u bijvoorbeeld iets mist op de site) via 
het contactformulier of in het gastenboek. Uw opmerkingen zullen we dan zoveel als 
mogelijk verwerken bij het volgende onderhoud. In ieder geval mag u van ons 
verwachten dat dit uiterlijk in het tweede kwartaal van 2009 zal zijn. 

Als vanouds blijven we u op de hoogte houden van de voortgang van onze projecten. 
Dat doen we door middel van foto’s en – eventueel – rapportages. 

 

 
Maart 

JOHAN WIND-PRIJS VOOR HAVONOS. 

Deze jaarlijkse prijs is in 
2004 ingesteld ter 
gelegenheid van het afscheid 
van Johan Wind als directeur 
van het speciaal primair 
onderwijs in Raalte. De door 
Stichting Christelijk 
Onderwijs Salland (SCOS) 
gefinancierde prijs is bestemd 
voor personen, groepen of 
instellingen die zich in 
bijzondere mate inzetten voor 
de ontwikkeling van, 
onderwijs aan en zorg voor 
kinderen in kwetsbare of 

 

http://havonos.nl/contactinformatie.html
http://havonos.nl/gbook/gbook.php


achterstandssituaties.Havonos 
is heel blij met het 
bijbehorende geldbedrag van 
5.000 euro. Fantastisch. 
Johan en bestuur SCOS, 
hartelijk dank! 

Dit geld zal o.a. besteed worden voor de inrichting van 2 lokalen en leer-en 
lesmaterialen van de RCTM-school in Nilaveli. 

De speciale dag van “The Art of Wishful Thinking” van Janine Vermeulen is zeer 
geslaagd. Het was een dag om met jezelf en anderen je intense wensen te 
bekrachtigen en met een klankreis van framedrums en honderd klankschalen, door 
een wereld te gaan waar alles mogelijk is. 
Mogelijk was ook om je intentie voor 2009 te verankeren in een symbool. Dat 
symbool kon bestaan uit een van de schilderijen die Janine in de afgelopen 7 jaar 
heeft geschilderd en die nu de wereld in mogen gaan. De schilderijen zijn verkocht 
tijdens een veiling, ook waren de klankschalen te koop. De opbrengst van deze dag 
720 euro ging naar Havonos voor het schoolproject in Sri Lanka. Janine geweldig 
bedankt voor je enorme inzet en je oprechte medeleven. Hierbij van harte 
gefeliciteerd met het 7 jarig bestaan van Atelj de Kim, we wensen je alle goeds voor 
de toekomst. 

 

 
Januari 

Het bestuur van Havonos wenst u, ook namens het SAC en alle bewoners van het 
dorp Nilaveli en de dorpen daaromheen, een heel mooi, succes- en liefdevol 2009 
toe. Dat al hetgeen u zichzelf toewenst dit jaar mag uitkomen! En, voor zover we dat 
nog niet op een andere wijze hebben gedaan: we willen u ook heel hartelijk 
bedanken voor uw steun en aandacht in het jaar 2008. Onszelf wensen we toe dat u 
ook dit jaar uw hart laat spreken door Havonos op alle mogelijke manieren te 
ondersteunen. 

Een woord van dank aan de PKN kerken van Raalte en Oldenzaal, Passage Raalte en 
al de supermarkten voor de medewerking en voor de bijdragen die geschonken zijn 
aan Havonos. 
Ook bedanken wij alle mensen en organisaties die een kerstgift hebben 
overgemaakt, wij zijn als Havonos erg blij met zoveel ondersteuning en positief 
meedenken.  
 
Projecten: 
Van Pastor Gunam hebben wij diverse aanvragen ontvangen, waarvoor wij weer 
actief en enthousiast fondsen gaan werven. Uw bijdrage blijft ook in 2009 heel hard 
nodig, om de projecten te realiseren. 
Bovenaan staat momenteel de renovatie van een gemengde school in Nilaveli, de 
RCTM-school( Roman Catholic Tamil Mixed)  die door de Tsunami hard is 
getroffen.Zo heeft de school geen toiletten meer voor de 250-300 leerlingen die de 
school bezoeken. Er zal een nieuwe toiletunit worden gebouwd met 
watervoorzieningen. En er is ook geld nodig voor de inrichting van lokalen en leer- 
en lesmaterialen, alsmede een accommodatie voor sport en culturele activiteiten. 

Verder onderzoeken we de mogelijkheid om eenvoudige woningen te bouwen voor 



alleenstaande vrouwen en weduwen met jonge kinderen, opdat zij zich kunnen 
concentreren op hun toekomst. Dit is voor Havonos een mega-project, omdat er 
behoefte is aan meerdere woningen, waarvan de bouwkosten € 8.000 tot € 10.000 
per woning bedragen. 

Tot slot hebben we een aanvraag voor een naaiproject voor meisjes en jonge 
vrouwen, verdere informatie hierover volgt nog. 
 


