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1%-club voert 24-uurs actie voor Havonos! 
Ook dit jaar hebben we de eer om tot de 24 projecten te behoren waarvoor tijdens 
de 24-uurs actie van de 1%-club actie wordt gevoerd. Op donderdag 9 (vanaf 15.00 
uur) en vrijdag 10 december (tot 15.00 uur) kunt u voor € 300,= een prachtige 
bruids- of avondjapon aanschaffen. Deze jurken hebben normaal gesproken een prijs 
van tussen de € 1.350 en € 2.500! 
Gaat u zelf even op de site kijken, of attendeer uw familie of vriendinnen op deze 
geweldige kans! Een rechtstreeks link naar de site is 
deze: http://24uuractie.onepercentblog.com/actiegroep-05/ 
Vorig jaar is tijdens de 24-uurs actie ons gehele project gerealiseerd: de aanschaf 
van naaimachines van de afgestudeerde vrouwen aan de naaiberoepsopleiding. Ook 
dit jaar hopen we natuurlijk op zo’n mooi resultaat, waardoor vrouwen in 
Sampalthivu zich kunnen specialiseren in het aankleden en verzorgen van bruiden, of 
een naaiopleiding kunnen volgen. 

Kerstgroet van Pastor Gunam 
Pastor Gunam stuurde u en ons de volgende Kerst- en Nieuwjaarsgroet: 

Dear members of Havonos! 

Pastor Gunam, staffandstudents are happy tosendthis Christmas 
messagetoall benefactors and members of Havonos. 
We have manyreasonstosmileandcelebratetheyearbecause, in thewords of 
Havonos, you have givenyour LOVE -HEART forus. 
You have givenus LIFE byyour cash &kindness. 
Thankyousomuchforeverything. 

At thisjoyous time of theyearmayyoubeblessedandknowthejoys of that 
first holynightsomanyyearsago, andmaytheblessed infant be as neartoyou 
on Christmas Day as he was tothosewhoworshippedhim standing at 
themangerwhere he lay. 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR! 

Pastor Gunam, Staff&Students 

http://24uuractie.onepercentblog.com/actiegroep-05/


Project Wilde Ganzen nu definitief afgerond 
Onlangs ontvingen wij van Wilde Ganzen het bericht dat, met het insturen van onze 
eindrapportage, het project definitief en volledig is afgerond. We kijken dankbaar 
terug op een goed jubileum-jaar, waarin het ons is gelukt om dit grote project tot 
een goed einde te brengen. 
Dat was ons niet gelukt zonder UW HULP! Daar zijn we ons terdege van bewust. 
We willen u allen dan ook nogmaals heel hartelijk bedanken voor uw steun van dit 
project. Het resultaat is prachtig en de RCTM-school kan weer vooruit en zich bezig 
houden met datgene waar ze goed in is: het lesgeven aan 250 tot 300 kinderen, 
opdat zij een betere toekomst tegemoet gaan. Klik hier voor de foto's 

Nieuwe projecten voor 2011? 
Na het afronden van het project rond de RCTM-school, kunnen we even stoom 
afblazen. We hebben momenteel namelijk geen grote projecten onderhanden. We 
weten dat het SAC, onder leiding van Pastor Gunam, nog een wensenlijst heeft 
liggen. Het is echter gebruik om een aanvraag voor een project pas in behandeling te 
nemen, wanneer er een goede begroting onder ligt, onderbouwd met offertes. En 
daar is het wachten op. Volgend jaar hopen we u te kunnen berichten waar we onze 

http://havonos.nl/Downloads/RenovatieRCTMschool.pdf


aandacht op gaan richten. 

www.goededoelen.nl 
Graag doen we een beroep op u door u te vragen om op Havonos te stemmen via 
bovengenoemde site. Hoe meer stemmen, des te hoger komt Havonos op de lijst te 
staan, waardoor we meer aandacht krijgen. Stemmen werkt heel eenvoudig en het 
kost u slechts een minuutje van uw tijd. Dank u wel alvast voor uw steun! 
 
Nieuwe huisstijl 
Misschien is het u al opgevallen? Havonos heeft een nieuw woord- en beeldmerk. Het 
werd weer eens tijd om onze huisstijl op te frissen. Vindt u het mooi? We horen het 
graag! U kunt uw reacties mailen naar ondergetekende. 
Met dank aan de ontwerpster. 

Nog steeds: Hulp gezocht 
Onze oproep in de vorige nieuwsbrieven heeft helaas nog niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Wilt u alstublieft nog eens over nadenken of u of iemand uit uw 
omgeving ons kan helpen met onze activiteiten?  
Misschien heeft u er al over nagedacht en aarzelt u nog. Voor meer (en 
vrijblijvende!) informatie kunt u of uw kennis contact opnemen met Sieni Schouten, 
telefoonnummer (0572) 35 34 47. Of via e-mail: sieni@havonos.nl. U kunt ook het 
contactformulier op de website gebruiken. 
Dank u wel alvast voor het meedenken! 

Tot zover voor nu. Uiteraard wensen wij u: 

Hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2011, 

waarin wij met elkaar weer mooie resultaten mogen en kunnen bereiken. 
 

Oktober 

In september hebben we geen nieuwsbericht geplaatst. Vooral omdat er op dit 
moment niet zo heel veel te melden is. Dat heeft meerdere oorzaken. Enerzijds is 
Pastor Gunam ziek en afwezig geweest in het projectgebied, waardoor de 
communicatie op een laag pitje kwam te staan en anderzijds, omdat we op dit 
moment wachten op de details voor nieuwe aanvragen, welke aanstaande zijn. 
Daarbij zit dan ook de, zoals de traditie gewend maakt, speciale aanvraag voor de 
Kerst. We hopen u een volgende keer meer hierover te kunnen melden. 

Nominatie Overijsselse Vrijwilliger van het Jaar 2010 
(van bestuurslid E. Holland): Geheel verdiend, is onze voorzitter Sieni dit jaar 
genomineerd voor de titel Overijsselse Vrijwilliger van het Jaar 2010. 

http://www.goededoelen.nl/


Ondanks vele stemmen voor Sieni, waarvoor 
onze hartelijke dank, is de titel gegaan naar 
mevrouw Anna Bakker uit Luttenberg. Het 
Juryrapport schrijft over haar: 
“Anna Bakker uit Luttenberg zet zich al 
tientallen jaren in voor haar dorp. Meer dan 
35 jaar geleden was ze al heel vooruitstrevend 
met haar inzet voor de peuterspeelzaal. 
Momenteel is zij, als 72-jarige, nog steeds 
voorzitter van de KBO, afdeling Luttenberg die 
zij in 2004 mede heeft opgericht. Ook zit ze in 
de buurtwerkcommissie en in de commissie 
Vitaliteit van het dorp. 

 

Ze geeft handwerkles in het woon- en zorgcentrum Mariaoord en is actief voor 
parochie en Caritas. Allemaal dingen die worden ‘gezien’. Achter de schermen verzet 
ze echter ook nog bergen werk! Anna doet alles namelijk ‘gewoon’, is zeer 
bescheiden en staat zich er niet op voor”. 

Tja, wie kan dáár tegen op?  
Wij feliciteren mevrouw Bakker dan ook heel hartelijk met haar titel en vinden dat ze 
terecht in het zonnetje is gezet. En wij? Wij zijn en blijven super-trots op onze eigen 
Vrijwilliger van Vele Jaren, “onze” Sieni! 

Bezoek Henk en Florentina de Weerd aan de projecten 
Dit jaar hebben bestuursleden Henk en Florentina de Weerd Sri Lanka als 
vakantiebestemming gekozen. Uiteraard kon een bezoek aan de projecten niet 
ontbreken.  
Op deze foto alvast de overhandiging van de cheque van de Soroptimisten Raalte-
Nijverdal. aan Pastor PastorGunam.  
 

  
Florentina doet zelf verslag van hetgeen ze hebben gezien en ervaren. 

(van bestuurslid F. de Weerd): Half September hebben wij (Henk en Florentina de 



Weerd) alle lopende en afgeronde projecten in het district Nilaveli bezocht. Het is 
geweldig mooi om met eigen ogen te zien en te ervaren wat stichting Havonos met 
al de ingezamelde gelden heeft gerealiseerd. 
Onze doelstelling als Havonos was binnen 5 jaar zelfredzaamheid te realiseren voor 
de 
mensen in het district Nilaveli. Hierin is Havonos grotendeels geslaagd op de nieuwe 
aanvragen na. 
Het was voor ons de eerste keer dat we Nilaveli hebben bezocht en zullen zeker in de 
toekomst Sri Lanka vaker bezoeken. We zijn met een uitgebreid verslag van ons 
bezoek 
bezig en zal binnenkort op deze site worden geplaatst inclusief een fotoreportage van 
de 
projecten”. 
 
www.YouBeDo.com 
In de nieuwsbrief van augustus vertelden wij u al over de site van YouBeDo. 
Inmiddels staan we als Havonos, mét logo, op deze site. Sinterklaas en Kerst zijn 
weer in aantocht, dus wanneer u van plan bent iemand een boek cadeau te doen, 
surft u dan eens naar de site van YouBeDo. Wij waarderen het vervolgens enorm, 
wanneer u Havonos uitkiest als Goed Doel, om een deel van de winst van uw 
aankoop aan te doneren. 

Nog steeds: Hulp gezocht 
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft helaas niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Nog steeds zijn we op zoek naar mensen, jong en oud, die ons willen 
helpen bij onze activiteiten. Wilt u er alstublieft nog eens over nadenken? Misschien 
is het niets voor u zelf, maar kent u iemand in uw omgeving die een steentje kan en 
wil bijdragen. Voor meer (en vrijblijvende!) informatie kunt u of uw kennis contact 
opnemen met Sieni Schouten, telefoonnummer (0572) 35 34 47. Of via e-
mail: sieni@havonos.nl. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken. 
Dank u wel alvast voor het meedenken! 
 

 

Augustus 

Heeft u een fijne vakantie gehad en bent u, net als wij, weer helemaal uitgerust en 
bijgekomen, klaar voor het herfst- en winterseizoen?  
We hopen het natuurlijk van harte! 

In de zomermaanden heeft het actieve fondsen-wervingswerk traditiegetrouw op een 
laag pitje gestaan. Toch zijn er weer een aantal zaken te melden, zoals u hieronder 
kunt lezen. 

Bezoek Pastor Gunam aan Nederland 
Wij hadden het al kort gemeld in het vorige nieuwsbericht: Pastor Gunam heeft een 
bezoek van enkele weken aan Europa / Nederland gebracht. Helaas voelde hij zich zo 
vlak na aankomst vanuit Sri Lanka niet erg lekker, waardoor hij ook niet helemaal fit 
de Lelieshow & Aspergeshow bij de familie De Weerd kon bijwonen.  
Inmiddels is Pastor Gunam weer terug in Sri Lanka, waar hij weer volop aan het 
werk is gegaan. Binnenkort vertrekken Henk en Florentina de Weerd zelf voor een 
vakantie naar het prachtige land. Zij zullen dan ook een dag de gasten zijn van 
Pastor Gunam, die hen zal laten zien wat we, mede door uw steun, hebben weten te 
bereiken. Wij hebben Henk en Florentina alvast gevraagd om veel foto’s van de 
projecten te maken, zodat we die op de site kunnen zetten en u met eigen ogen de 

http://www.youbedo.com/
mailto:sieni@havonos.nl


(nieuwe) resultaten kunt bekijken. In een later nieuwsbericht leest u meer over hun 
bezoek. 

Soroptimisten Raalte-Nijverdal 
In het vorige nieuwsbericht kon u lezen dat de Soroptimisten Raalte-Nijverdal actie 
hebben gevoerd en de opbrengst van die actie voor het werk van Havonos hebben 
bestemd. 
Inmiddels mochten Cor en Sieni Schouten- in een gezellig samen zijn met enkele 
“Sorren”- de cheque met het mooie bedrag van € 500,= in ontvangst nemen. Het 
gehele bedrag is bestemd voor het vrouwenproject “Kansen voor vrouwen: een 
vervolg”, waarvoor we via de 1%-club actie voeren, kijk op 1procentclub. 
De cheque gaat mee in de koffers van Henk en Florentina de Weerd. Zij zullen, 
tijdens hun bezoek aan de projecten, Pastor Gunam en de vrouwen verrassen met 
deze zeer welkome gift. SoroptimistenSallAnders van Raalte en Nijverdal: Heel 
hartelijk dank! 

 
v.l.n.r. Elise Venemans, Dorothé Aa, Sieni Schouten, Antoinette Reimert 

www.YouBeDo.com 
Sommigen van u hebben de weg naar deze site misschien al gevonden. Anderen 
willen we er graag op attent maken. YouBeDo.com is een organisatie/webwinkel 
waar je, net zo veilig, eenvoudig en vertrouwd als via de site met de dikke blauwe 
man, boeken kunt kopen. 
Het grote verschil tussen beide sites is dat YouBeDo.com een deel van de opbrengst 
doorgeeft aan een Goed Doel naar keuze van de besteller. U betaalt daar niet extra 
voor; het bedrag gaat van de winst van YouBeDo af. En natuurlijk staat Havonos 
tussen de Goede Doelen. Op dit moment, door een foutje, nog onder de naam 
Havanos en zonder ons vertrouwde logo, maar binnenkort is dat helemaal recht 
getrokken. 
Dus: Bent u van plan voor iemand online een boek te kopen (met Kerst of 
Sinterklaas?), kijkt u dan eens of het boek via www.YouBeDo.com kunt krijgen. En 
als we u een Goed Doel-advies mogen geven? U vindt ons eenvoudig onder de H. 

http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2
http://www.youbedo/
http://www.youbedo.com/


Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 

Hulp gezocht 
We merken dat het steeds lastiger wordt om alle activiteiten die we willen doen in 
het kader van fondsenwerving voor de projecten van Havonos, uit te voeren. Te 
weinig schouders hebben we tot onze beschikking om het werk gezamenlijk op te 
dragen. We zijn dan ook dringend op zoek naar hulp en ondersteuning. Zowel 
(creatieve) denkers, als (praktische) doeners zijn van harte welkom, voor allerlei 
taken, van (licht) administratief, tot het bemensen van een informatiekraam of het 
legen van statiegeldbussen bij winkels.  
Heeft u zelf 2 tot 3 uur gemiddeld per week beschikbaar en voelt u iets voor het 
dankbare vrijwilligerswerk voor Havonos, neemt u dan contact met ons op. Dat kan 
via het contactformulier op de website of telefonisch. Belt u dan naar Sieni Schouten, 
0572-353447. 
U mag natuurlijk deze vraag ook voorleggen aan iemand in uw omgeving, van wie u 
denkt dat het iets voor hem of haar is. 

‘Onze wereld heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid, 
die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten, 
die klaar staan voor hun medemensen 
en die blijven geloven in het goede’. 

Dit was het tot zover voor nu. Namens het bestuur van Havonos een hartelijke groet 
aan u allen. 

 

 
Juni 

Door verschillende omstandigheden, waaronder het bezoek van Pastor Gunam aan 
Nederland, is het ons niet gelukt om in mei een uitgebreider nieuwsbericht op de site 
te zetten. 
Ondertussen is er weer veel gebeurd en zijn we weer dankbaar voor alle steun en 
belangstelling voor ons werk. We kunnen u het volgende melden: 

Vervolgproject Wilde Ganzen: ook gerealiseerd met uw hulp! 
Ook het vervolgproject dat we bij Wilde Ganzen hebben aangevraagd is gerealiseerd! 
We bedanken een ieder van u die heeft bijgedragen aan de realisatie hiervan. In 
totaal is een bedrag van € 19.316,84 voor beide projecten opgehaald voor de 
renovatie van de RCTM-school in Nilaveli. Met dit geld zijn schoollokalen opgeknapt 
en ingericht; is het toiletgebouw volledig vernieuwd en zijn er waterleidingen 
aangelegd; is het terrein rondom de school opgehoogd en drainage aangelegd, zodat 
het regenwater kan wegvloeien en is het dak en de vloeren in de school gerepareerd. 
De 250 leerlingen van deze school profiteren optimaal van de renovatie en reparatie. 
We hopen in de nabije toekomst een aantal foto’s te kunnen plaatsen van het 
resultaat. 

Avondmaalcollecte Gereformeerde kerk Wierden 
Dankbaar zijn wij voor de gift van de Gereformeerde kerk Wierden. Deze kerk heeft 
de avondmaalcollecte bestemd voor het werk van Havonos. 

Gift Connexxion 
Een medewerkster van het NCC-callcenter van Connexxion heeft 



Havonosgenomineerd als goede doel om daaraan de prijs van € 250,= te schenken, 
wanneer haar team het beste resultaat van de maand heeft bereikt. En dat bleek 
begin dit jaar het geval te zijn. 
Wij mochten dus een cheque van € 250,= in ontvangst nemen, waar we uiteraard 
een goede bestemming voor zullen vinden. Op bijgaande foto ziet u de 
overhandiging van de cheque van Joyce Niehof aan Alinda de Boer. 

 

Aspergefair & Lelieshow De Weerd 
In het laatste weekend van mei vond weer de traditionele Aspergefair & Lelieshow 
plaats bij Aspergebedrijf De Weerd in Raalte. Bezoekers konden genieten van de 
prachtige lelies en zich laten informeren over het verwerkingsproces van asperges.  

Op de fair waren diverse bedrijven en organisaties aanwezig, die 
asperges op hun eigen wijze verwerken in hun producten. Van papier tot 
loempia’s, van soep tot …. 

Ook Havonos was vertegenwoordigd met een kraam. En bovendien was 
Pastor Gunam even aanwezig. Helaas was hij niet helemaal fit. Daags 
voor de fair was hij overgekomen vanuit Sri Lanka en de reis zat hem 
nog in de benen. 
Ondanks dat, kunnen we met z’n allen terug kijken op een zeer 
geslaagde Fair. Met de verkoop van diverse spulletjes uit Sri Lanka 
hebben we, onder aftrek van de inkoopkosten, ruim € 200,= opgehaald. 
En daarnaast waren er geregeld bezoekers die onze collectebus wisten te 
vinden.   

 

1%-club: een vervolg 
Weet u het nog? Vorig jaar hebben we het project “Kansen voor vrouwen” met 
succes via de 1%-club weten te realiseren. Hierdoor hebben de vrouwen die zijn 



afgestudeerd aan de naaischool, via microkrediet, een naaimachine ter beschikking 
gesteld gekregen en kunnen ze zo hun eigen naaiatelier opzetten. Dit jaar hebben 
we een vervolg op dit project: “Kansen voor vrouwen: een vervolg”. 
Het enthousiasme van de vorig jaar afgestudeerde en voor zichzelf begonnen 
vrouwen werkt aanstekelijk voor de vrouwen in hun omgeving. Daarom is besloten 
een opleiding op te zetten, speciaal voor vrouwen, waar ze visagie en bruidsstyling 
kunnen leren. En ook is er een nieuwe naai-opleiding gestart in een dorp vlakbij 
Nilaveli. Ook voor deze opleidingen is geld nodig en dat willen we onder andere via 
de 1%-club binnen halen. Hiervoor vragen wij uw steun. Kijkt u voor meer informatie 
op: http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2 

Soroptimisten Raalte-Nijverdal SallAnders 
Ook de soroptimisten Raalte-Nijverdal hebben actie gevoerd voor het werk van 
Havonos. In ons volgende nieuwsbericht leest u hier mee over. 

Wegens het bezoek van Pastor Gunam en allerlei andere zaken die momenteel 
spelen, zal er in juli geen nieuwsbericht verschijnen. Bovendien staan de activiteiten 
in de zomermaanden traditiegetrouw op een lager pitje. In augustus hopen we u 
weer meer te kunnen berichten. 
We wensen u allen een heerlijke zomer en een rust- en energiegevende vakantie 
toe! 

 

April 
 
Dit keer een kort bericht: Pastor Gunam komt toch naar Nederland! 

 
Op zaterdag 29 mei (in de middag) en op 30 mei zal 
Pastor Gunam aanwezig zijn op de Aspergefair- en 
Lelieshow van De Weerd Raalte. Wij staan als 
Havonos ook met een kraam op deze fair. We raden 
alle lezers van dit nieuwsbericht aan om dit 
evenement te bezoeken, want dat is zeker de moeite 
waard!  
Ook is er aandacht voor de kinderen. 
U kunt terecht bij "De Weerd, Nieuwe Deventerweg 
34, 8101 PL, Raalte," op beide dagen van zaterdag 
10.00 tot 16.30 uur.  
Wij hopen veel mensen te ontmoeten. 

 

 
In mei volgt een uitgebreider bericht, zoals u dat van ons gewend bent. 

 

Maart 

Wij hebben deze maand goede en minder goede berichten te melden. Laten wij met 
het laatste beginnen: 

Running dinner gaat niet door 
Diverse keren hebben wij melding gemaakt van de organisatie van een running 
dinner ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van Havonos. Helaas moeten wij nu 
melden dat wij de plannen voorlopig in de ijskast hebben gezet. Ten eerste vanwege 
persoonlijke omstandigheden van enkele bestuursleden en ten tweede, omdat het 
voorgenomen bezoek van pastor Gunam is uitgesteld. Wij weten nog niet wanneer 

http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2


hij wel naar Nederland kan komen. Aangezien zijn aanwezigheid voor ons een 
belangrijke aanleiding was om er een mooi feest van te maken, stellen we het tot 
nader order uit. Wanneer we de plannen weer oppakken, zult u daarover kunnen 
lezen in dit nieuwsbericht. 

Vrijwilligerscertificaat voor Kasper 
Havonos kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Wij zijn hen enorm dankbaar voor al het 
werk dat ze voor ons verzetten. 
 

 

Eén vrijwilliger, die wel heel veel werk voor ons verzet, hebben wij 
in het zonnetje gezet door hem het vrijwilligerscertificaat te 
overhandigen. Dit certificaat stelt “Alles begint Vrijwillig” 
Overijssel beschikbaar. Kasper, heel erg bedankt voor je vele en 
trouwe diensten. En natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. 

Uitbreiding project Wilde Ganzen 
In het februari-nieuws schreven wij uitgebreid over het nieuwe 
verzoek van het SAC over een nog vervolg op de RCTM-school. 
Inmiddels hebben wij toestemming gekregen van Wilde Ganzen 
voor dit vervolgproject. Hier zijn wij heel blij mee omdat dit mooi 
aansluit op de actie van De Bolster. 

Vastenactie RKBS de Bolster voor RCTM-school 
RKBS de Bolster in Raalte heeft op 30 maart 2010 haar vastenactie afgesloten met een geweldige fancy 
fair. Ze konden spelletjes doen, zich laten opmaken, grabbelen, allerlei lekkere hapjes en drankjes nuttigen 
en nog veel meer. Ter afsluiting was er een veiling van kunstwerken van de kinderen en van prachtige 
kavels, genereus beschikbaar gesteld door ouderondernemers. Er werd dan ook druk geboden.  
 
Ondanks de buien en de stevige wind, was het een drukte 
van belang op het schoolplein. Uiteraard stond Havonos er 
ook met een kraam, want de opbrengst van de fancy fair 
kwam volledig ten goede aan ons vervolgproject voor de 
RCTM-school.  
Op donderdag 1 april mochten wij de opbrengst van  
€ 1.400,= in ontvangst nemen. Door de bijdrage van Wilde 
Ganzen, heeft deze actie van De Bolster het prachtige bedrag 
van € 2.165,80 opgebracht. Wij willen de kinderen, hun 
ouders en familieleden, de leerkrachten en de ouderraad van 
De Bolster dan ook heel hartelijk bedanken voor hun 
enthousiaste inzet en betrokkenheid. 

 

Gift van Goededoelenwinkel ”De Oude Kassa” in Veenendaal 
Ook in maart werden we verrast door de gift van Goededoelenwinkel “De Oude 
Kassa” in Veenendaal. Al eerder heeft deze organisatie een deel van haar 
maandopbrengst aan Havonos geschonken. Ditmaal ontvingen wij het prachtige 
bedrag van € 1.900,=. U kunt erop rekenen dat we een goede bestemming zullen 
vinden voor dit geld. Wij bedanken de medewerkers van “De Oude Kassa” en hun 
cliënten heel hartelijk voor hun inspanningen, waardoor wij het werk aan onze 
projecten kunnen voortzetten. 
Wilt u zelf eens een kijkje nemen bij “De Oude Kassa”? Dan volgen hier de 
gegevens: 
Goededoelenwinkel De Oude Kassa, voor curiosa en allerlei, is te vinden aan de 
Zandstraat 187 in Veenendaal. Openingstijden zijn donderdag (13.30-17.30), vrijdag 
(10.00-21.00) en zaterdag (10.00-17.00). Meer informatie via tel. 0318-512321. 



  
  

 

 
Februari 

Hoewel het een korte maand is, is er weer veel werk verzet. 
 
RKBS De Bolster en het RCTM-school-project 
Op 30 maart 2010, van 16.30 tot 19.00 uur vinden er allerlei activiteiten plaats rond 
de RKBS de Bolster, Kastanjelaan 2 in Raalte. Spelletjes, hapjes en een afsluitende 
echte veiling, met als doel geld in te zamelen voor het vervolg op ons project, de 
RCTM-school in Nilaveli. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Twee tafels met 
allerlei informatie, foto's en spullen uit Sri Lanka zijn ingericht. Tijdens de inrichting 
bleek dat de kinderen goed geluisterd hadden naar de presentatie over het project 
van voor de voorjaarsvakantie. Er was veel belangstelling en herkenning. De school 
krijgt ook beschikking over bewegende beelden (film) uit Sri Lanka, zodat nog meer 
duidelijk is hoe en onder welke omstandigheden de kinderen daar leven en naar 
school gaan. 
 
RCTM-schoolproject in samenwerking met De Wilde Ganzen 
De actie met de Wilde Ganzen is succesvol afgerond, maar door een 'noodkreet' van 
het SAC is een uitbreiding van deze actie aangevraagd. Door hevige regenval en 
andere natuur verschijnselen is er behoorlijk wat schade aan de schoolgebouwen 
ontstaan. Samen met een uitbreiding van steun van de Wilde Ganzen hopen wij aan 
deze aanvraag te kunnen voldoen. De opbrengst van de fancy fair en de 
aansluitende veiling zijn bestemd voor deze actie.  
 
Running Dinner 
Over het Running diner is nog geen nieuws te melden. Wij hadden gehoopt dat 
Pastor Gunam er bij aanwezig zou kunnen zijn, maar dat gaat waarschijnlijk niet 
lukken. Als er nieuws over het running dinner te melden is, zullen wij u op de hoogte 
stellen. Dus: bezoek regelmatig de site! 
 
Nieuw project op 1%-club 

Het vorige vrouwenproject op de site van de 1%-
club, “Kansen voor Vrouwen”, voor de aanschaf 
van naaimachines, was bijzonder succesvol. 
Daarom is er nu een vervolg op dit project op de 
site van 1%-club, met de titel: “Kansen voor 
vrouwen; een vervolg”. Ditmaal betreft het project 
de opzet en het faciliteren van nieuwe 
beroepsopleidingen van vrouwen in Sampaltivu, 
in het mede door Havonos gerealiseerde Centre 
for Knowledge &Wisdom. 

  

 

Het gaat om een nieuw op te starten naaicursus en opleidingen op het gebied van Bruidsstyling en 
verzorging. Dit lijkt misschien decadent, maar een bruiloft is een heel belangrijk en bijzonder gebeuren 
vooral in de Sri Lankaanse cultuur. Deze styling en verzorging kunnen deze dames leren om hiermee ook 
hun eigen kost te kunnen verdienen. Het initiatief voor deze opleidingen komt van de dames zelf. 



 

  

Wij steunen deze initiatieven van harte, omdat er 
zo weinig leer- en werkmogelijkheden voor hen 
zijn.(klik op de link hierboven voor uitgebreide 
informatie)  
Wij rekenen er op dat ook deze opleidingen een 
bijdrage gaan leveren aan de zelfredzaamheid van 
de Vrouwen in Sampalthivu. 
(De foto’s van de werkende dames zijn gemaakt 
door Esther en Ruben Meijerink die in januari 
2010 nog in Nilaveli waren bij pastor 
Gunam.) www.rubenmeijerink.nl 

 

 

 
Januari 

In de eerste plaats wensen wij iedereen liefde, gezondheid, voorspoed en vrede voor 
2010.  
Onze oprechte dank aan alle mensen die een gift aan Havonos hebben overgemaakt, 
hartverwarmend! Het geeft ons vertrouwen en kracht voor het nieuwe jaar.  
Nogmaals dank aan de Diaconie, ZWO van de kerken uit Raalte, Nijverdal, Rijssen, 
Tubbergen en Oldenzaal. 
De Kerstcollecte van de R.K. kerk in Nijverdal heeft het fantastische bedrag van € 
1.998,24 opgebracht, die de Werkgroep Caritas/Diaconie aan Wilde Ganzen voor 
Havonos heeft overgemaakt, Ans bedankt! 

Nieuwe spaarbussen 
Van Mechanisatiebedrijf Graafstra in Oosterwolde hebben wij 4 nieuwe bussen voor 
onze statiegeldactie gekregen, vergezeld van een gift van € 100,= voor onze 
projecten. Heel hartelijk dank voor dit mooie gebaar. 

Schaatsfestijn de Schutse 
Op 8 januari 2010 was er volop ijs in Nederland en ook in Raalte. Aanleiding voor 
basisschool de Schutse om een heus schaatsfestijn te houden, hieraan is Havonos als 
goed doel gekoppeld. Zo komt het dat de kinderen het mooie bedrag van € 566,50 
bijeen hebben geschaatst voor ons project RCTM-school in Nilaveli. Dit project is in 
samenwerking met Wilde Ganzen die er €309,88 bij hebben gedaan, totaal € 876,38. 
Kinderen, leerkrachten en schoolleiding van de Schutse, heel hartelijk bedankt voor 
jullie fantastische actie en gift. Wij zullen ervoor zorgen dat het geld goed terecht 
komt. 

Fancy Fair RKBS De Bolster 
Op 30 maart 2010 houdt RKBS De Bolster een fancy fair, waarvan de opbrengst 
geheel ten goede zal komen aan ons RCTM-school-project. De fancy fair is de 
afsluiting van de vastenactie van de school ten bate van het werk van Havonos. Mooi 
om te zien dat scholen, zoals "De Bolster" en "De Schutse", zich actief inzetten voor 
een andere school. Meer informatie over de fancy fair volgt in het nieuwsbericht van 
februari. 

Koninklijk bezoek in Huize Schouten, aan de Weidelaan in Raalte 

http://www.rubenmeijerink.nl/


 

Op 30 januari kregen Cor en Sieni Schouten hoog 
bezoek aan huis. Niemand minder dan (oud-) Prinsen 
Wil en Frans, met Nicole en Erik van 
Carnavalsvereniging de Stöppelkaters vereerden hen 
met een bezoek, vanwege Sieni haar werk met en voor 
Sri Lankanen in Nederland en haar inzet voor Havonos 
(ontwikkelingswerk). Ze brachten een prachtige 
fruitmand mee.  
Een bijzondere gebeurtenis.  
Langs deze weg willen wij alle carnavalsvierders onder 
de lezers van ons nieuwsbericht een plesant Carnaval 
toewensen. Alaaf! 

Havonos bestaat 5 jaar 
Afgelopen Kerst was het alweer 5 jaar geleden dat de tsunami de levens en de 
leefomstandigheden van velen heeft verwoest, onder andere in Sri Lanka. De 
tsunami was de directe aanleiding voor de oprichting van Havonos. Dit betekent dat 
Havonos dit jaar 5 jaar bestaat. Om dit te gedenken en te vieren, zijn wij momenteel 
druk bezig met de organisatie van een running dinner. Nadere informatie volgt, maar 
hou alvast het weekend van 24 en 25 april vrij in uw agenda! 

Al eerder hebben wij verteld dat Cor en Sieni met hun kinderen op vakantie zijn 
geweest naar Sri Lanka, om hun 40-jarig huwelijk te vieren en de projecten te 
bezoeken. Uiteraard alles op eigen kosten. Hierover bestaat een uitgebreid 
reisverslag. 

Impressie bezoek Sri Lanka  
Zoals bekend zijn Daan en Allan in december 2009 naar Sri Lanka geweest. Jongens 
bedankt! 

Boeken bestellen? Kies voor YouBeDo.com! 
Bestelt u regelmatig boeken via internet? Dan willen wij u opmerkzaam maken op de 
site www.YouBeDo.com. Via deze site kunt 1,5 miljoen titels bestellen, tegen de 
reguliere prijzen. Het grote verschil van YouBeDo is dat 10% van de winstmarge per 
boek naar een goed doel gaat. En u kunt zelf bepalen naar welk goed doel. 
Binnenkort kunt u ook Havonos als goed doel kiezen, dus wanneer u via YouBeDo 
bestelt, doet u zichzelf niet tekort en steunt u tegelijkertijd de Havonos-projecten. 

Nieuwe vertaler 
Wij zijn erg blij dat wij weer contact hebben met een stem uit het verleden nl. 
voormalig Raaltenaar Roel Touwen, (Touwtje, zoals hij zichzelf noemt) -en helemaal 
geweldig- dat hij bereid is om de nieuwsberichten voor de site te vertalen naar het 
Engels. Dankjewel Roel! 

 

 

http://www.youbedo.com/


  Renovatie van de RCTM-school in Nilaveli 

Links Zoals het was....   Rechts zoals het is geworden 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
    

Wateroverlast, ondergelopen schoolterrein 



 

  

 

Linksboven: de verhoogde hoofdweg met 
daarnaast het nieuwe betonnen 
drainagekanaal 

  
Rechtsboven: het nieuwe drainagekanaal 

  

 

  

 

De lagune waar het water naar toe moet lopen. 
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