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Het is alweer even geleden dat het laatste nieuwsbericht is verschenen en we hebben weer veel te
vertellen. Leest u mee? Dank u wel voor uw belangstelling!

Bezoek aan Sri Lanka
Cor en Sieni zijn terug van hun vakantie in Sri Lanka.
Daar hebben ze ook het nieuwe projectgebied bezocht. Erg onder de indruk waren ze van de nood in het
gebied, en de door de oorlog getekende mensen.

90% van de vrouwen is weduwe. Soms zonder, en
vaker met kinderen.
Een lichtpuntje was, op 16 november, de officiële
opening van de naaischool.Onze contactpersonen
ter plaatse hadden daarmee gewacht, tot Cor en
Sieni de officiële handeling konden verrichten. De
dankbaarheid van de vrouwen c.q. leerlingen van
de naaischool, was indrukwekkend. ( binnenkort
komt het reisverslag en foto’s op de site te staan,
door ziekte van Sieni is alles later.)

Samenwerking met ZOA
In een eerder Nieuwsbericht vertelden we over een mogelijke samenwerking met ZOA. In Colombo
hebben Cor en Sieni het hoofdkwartier van ZOA op Sri Lanka bezocht, en medewerkers van ZOA
vergezelden hen op hun tocht door het nieuwe projectgebied.

ZOA bouwt opvang (je kunt nauwelijks van “huizen” spreken), zogenaamde “shelters”, voor
gezinnen/groepen mensen vanaf 4 personen, die langzamerhand terugkeren uit de kampen. Alles wat
deze mensen hadden, is kapot of helemaal verdwenen. Ze hebben echt niets meer. De shelters zorgen
voor een primitief (golfplaten daken en wanden, op een 3-steens hoog muurtje) dak boven het hoofd.
Geld voor sanitair en (schoon) drinkwaterputten ontbreekt echter. Dit wordt dan ook ons eerste project
in het kader van de samenwerking met ZOA: Havonos wil ervoor zorgen dat er voldoende geld komt, om
eenvoudige toiletten/ sanitair bij de shelters te plaatsen. Daarnaast willen we de waterputten renoveren,
of, als renovatie niet meer mogelijk is, nieuwe waterputten aanleggen. Over hoe we dat geld bij elkaar
willen krijgen, zullen we u nog informeren. Wel is duidelijk dat elke financiële ondersteuning van harte
welkom is en blijft!

Havonos op de Kerstmarkt in Wijhe

Helaas zijn we dit jaar een beetje laat met ons
december-nieuws. De Kerstmarkt in Wijhe was
afgelopen zaterdag, 17 december. Wij waren daar
ook te vinden. Louis Borgonjen, de alom bekende
slager en worstenmaker, heeft zijn, met goud
bekroonde, worsten ter beschikking gesteld, om te
verkopen tijdens de Kerstmarkt. Dat zijn worsten
nog steeds populair zijn, blijkt uit de opbrengst
van de verkoop voor Havonos. Maar liefst € 280,=



hebben we mogen ontvangen.

Gerda en Louis, en alle mensen die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt: Heel hartelijk bedankt!

Afscheid van Florentina de Weerd, als bestuurslid van Havonos
Net als haar man Henk, was Florentina vanaf het eerste uur betrokken bij Havonos. Samen hebben we
enorm veel bereikt. Met de afsluiting van de projecten in Nilaveli, kwam bij Florentina ook het gevoel
van een afsluiting voor haarzelf. Haar drukke werkzaamheden op het bedrijf, dat ze samen met Henk
runt, en de gewenste aandacht voor haar gezin, hebben mede haar besluit ingegeven: Florentina stopt
per 1 januari 2012 met haar actieve bijdrage aan het bestuur en het werk van Havonos. Gelukkig blijft
ze wel betrokken bij het wel en wee van Havonos, en mogen we op haar en Henk’s steun en
belangstelling blijven rekenen.
Florentina, we bedanken je heel hartelijk, voor alles wat je voor ons, en vooral voor de mensen in Sri
Lanka hebt gedaan en betekend!

Kerst- en Nieuwjaarsgroet
Het jaar 2011 is ons omgevlogen. Het is alweer daags voor Kerst, en dat betekent dat ook 2012 voor de
deur staat.
We willen u vanuit de grond van ons hart bedanken voor uw steun en belangstelling in dit afgelopen
jaar. Zonder u hebben we niet kunnen bereiken wat inmiddels gerealiseerd is. Met dankbaarheid kijken
we terug op de afsluiting van onze projecten in Nilaveli en omstreken, en vol vertrouwen beginnen we
aan onze nieuwe uitdaging, in het Vanni-district. We hopen dat we ook in de toekomst, voor de realisatie
van onze nieuwe projecten, mogen blijven rekenen op uw steun voor ons werk. Het is zo bitterhard
nodig, en we kunnen, met elkaar, zoveel bereiken.

Voor nu wensen we u heel mooie en fijne feestdagen toe, en een fantastische start van 2012. Moge het
nieuwe jaar u brengen wat u zichzelf en uw geliefden toewenst.
Zie hier de Kerstwens vanuit Sri Lanka.



Met warme Kerstgroeten.

Oktober

We hebben weer veel nieuws te melden en zijn opgetogen. Daarom steken we snel van wal:

Nieuw bestuurslid
Via het Vrijwilligers Steunpunt, zijn we in contact gekomen met Jan Bubberman. Cor en Sieni hebben
diverse gesprekken met Jan gevoerd, en we kunnen nu verheugd melden dat Jan het
penningmeesterschap voor Havonos op zich gaat nemen. We heten Jan van harte welkom in onze
gelederen!

Nieuw projectgebied
Zoals u in vorige Nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen, zijn we gestart met activiteiten voor en binnen
een nieuw projectgebied, in het Vanni-district. Een tweetal bestuursleden hopen dit jaar nog naar het
nieuwe gebied te kunnen gaan, om met eigen ogen de stand van zaken daar te bekijken, om zo te
kunnen bepalen naar welke activiteiten onze aandacht als eerste uit moet gaan. Zodra we meer weten
hierover, leest u het in de nieuwsbrief.

Stagiaires in het kader van Maatschappelijke stage
Leerlingen aan het middelbaar onderwijs, zijn sinds een paar jaar verplicht een aantal uren per jaar te
besteden aan een maatschappelijke stage. Ook Havonos heeft dit jaar – voor het eerst in haar
geschiedenis – twee stagiaires aan zich weten te binden: Roy Tuten en Koen van de Post. Zij gaan
vooral met foto- en filmmateriaal aan de slag, ook met verslaglegging en helpen bij nieuwe acties. De
eerste contacten zijn veelbelovend!

Nog een keer Vrijwilligers Steunpunt
Ook via het Vrijwilligers Steunpunt, zijn we in contact gekomen met Marousia van der Woerdt. Een 20-
jarige studente, die zich voor Havonos in wil gaan zetten. Marousia gaat o.a. onze website mee onder
handen nemen, (het nieuwe projectgebied) en heeft plannen voor het organiseren van een grote



benefietactie. Ongetwijfeld hoort u daar later meer over.

RCTM-schoolproject
Dit zijn de laatste foto's van het RCTM-schoolproject.
Het ziet er mooi uit.

1%-club
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het bezoek van Cor en Sieni aan de 1%-club in Amsterdam.
Nu kunnen we melden dat onlangs ook ons tweede project: “Kansen voor vrouwen; een vervolg”
helemaal volgestort is. Ook langs deze weg, willen we de gulle gevers heel hartelijk bedanken! En
natuurlijk zijn we de medewerkers van 1%-club ook dankbaar voor hun inzet en hun steun.

Contact met ZOA
Al diverse keren hebben we contact gehad met ZOA om te praten over een intensieve samenwerking.
Die contacten zijn veelbelovend, en er liggen momenteel twee projectvoorstellen voor ons nieuwe
projectgebied. Onze bestuursleden die, wanneer ze naar Sri Lanka gaan, zullen samen met Gerard
Hooiveld (ZOA Colombo) ter plekke de situatie bekijken, in combinatie met de voorstellen. In een
volgende nieuwsbrief informeren wij u over hoe de samenwerking vorm gaat krijgen.

Kerst
De donkere dagen breken weer aan, en ook Kerst is weer in zicht. De tijd van gezelligheid, warmte en
bezinning. We willen u er op attent maken dat giften aan Havonos fiscaal aftrekbaar zijn, omdat we een
ANBI-organisatie zijn. Mocht u zich dus afvragen wat u dit jaar met uw kerstgratificatie wilt doen, dan
willen we het werk van Havonos van harte in uw belangstelling aanbevelen!

Tot zover het nieuwsbericht van oktober. Rest ons u heel hartelijk te bedanken voor uw belangstelling
en steun voor onze projecten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

September

We hopen dat u allemaal, ondanks het tegenvallende zomerweer, heeft genoten van een fijne vakantie.
En dat u weer, gezond en wel, goed uitgerust het leven van alledag bent binnengestapt.
Wij hebben een paar rustige maanden gehad, waarin er vooral op Sri Lanka veel is gebeurd. De
voorbereidingen en opstart van de projecten in het Vanni-district zijn inmiddels in gang gezet. Pastor
Gunam pendelt regelmatig heen en weer tussen zijn eigen standplaats en het Vanni-district, om zijn
collega’s de pastors Paul, Stany en René, daar met raad en daad bij te staan.

Hier in Nederland hebben we de eerste vergadering voor het nieuwe seizoen achter de rug. Er zijn weer
hartverwarmende meldingen te doen.

Bezoek aan 1%CLUB in Amsterdam
Cor en Sieni zijn tijdens hun vakantie naar Amsterdam geweest. Daar hebben ze de 1%CLUB bezocht,
aan welke organisatie we veel te danken hebben. Hoog tijd dus om eens kennis te maken. Met donaties,
gedaan via de 1%CLUB, hebben de dames aan de naaischool in Nilaveli (beroeps)naaicursussen kunnen
volgen, en de afgestudeerde vrouwen aan naaimachines geholpen. Nu is de opleiding voor bruidsvisagie,
-boeketten en –taarten (icing) zo goed als gerealiseerd, restbedrag is nog 485 euro. Wie helpt met het

http://www.zoa.nl/


afronden? Zie http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2

Donatie Expresso Fashion in Amsterdam

Van de medewerkers van de 1%CLUB
kregen Cor en Sieni bericht over een wel
heel bijzondere donatie. Expresso
Fashion, een zeer gerenommeerd
Nederlands modemerk, had via de
1%CLUB gehoord van de naaiopleiding in
Sri Lanka. Om ons project te steunen,
kregen we een overweldigende
hoeveelheid aan fournituren (ritsen,
garen, band etc.). Geweldig en
hartverwarmend vinden we dit gebaar.
Onze dank is dan ook groot!

Aangezien de hoeveelheid en het gewicht zo groot is kunnen wij niet alles meenemen naar Sri Lanka en
hebben wij toestemming gekregen om een deel van de fournituren hier te mogen verkopen.
Bij dezen: wie wil ons helpen met de verkoop? Het zijn allemaal 1e kwaliteit merkspullen, contact met
Sieni Schouten tel. 0572-353447.

Gesponsorde schoolkinderen
We zijn nu al 6 jaar actief (geweest) in het Trincomalee-district. Al vrij snel zijn we gestart met het
vinden van sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt dat een kind naar school kon, waar ze – naast
educatie – ook een goede maaltijd kregen. Inmiddels gaan de eerste kinderen van school af, en een
aantal getalenteerde leerlingen studeren door aan de Universiteit. Dat brengt extra kosten met zich
mee. Havonos sponsort een aantal van deze kinderen, zodat ze goed voorbereid aan hun toekomst
kunnen beginnen.

Extra handen
Cor en Sieni hebben een vruchtbare vakantie gehad, want ze hebben in hun vakantie ook weer ‘oude’
bekenden op bezoek gehad, o.a. Janine Vermeulen en Jinai Looi. 

Jinai is een bekende van het eerste uur en is ook voor
Havonos in Sri Lanka geweest. Het weerzien was zo
hartverwarmend, dat ze spontaan heeft aangegeven dat
ze graag weer iets zou willen doen voor Havonos. Wordt
dus vervolgd!
Daarnaast hebben we een aanbod gekregen van een
Reclamebureau hier uit de omgeving, om een
(professionele) folder voor ons te maken. Zodra we hier
meer over kunnen vertellen hoort u van ons.

Tot zover het nieuwsbericht van september. Wij hadden graag nog de foto’s van de nieuwe poortingang
van de RCTM-school willen laten zien, maar de foto’s waren nog niet bij ons binnen. 
In het volgende nieuwsbericht hopen we u bij te kunnen praten over het nieuwe naaiproject en andere
projecten in het Vanni-district, en u de eerste foto’s te kunnen laten zien.

Rest ons u heel hartelijk te bedanken voor uw belangstelling en steun voor onze projecten.

Nagekomen bericht
Schreef ik deze week nog: “De opleiding voor bruidsvisagie is zo goed als gerealiseerd, restbedrag is nog
485 euro. Wie helpt met het afronden?” 

Kan ik nu mededelen: HET IS GELUKT!!

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


Dank zij het geweldige gebaar van het AdvocatenKollektief is het project “Kansen voor Vrouwen, een
vervolg” afgerond! Wij zijn er ontzettend blij mee, heel erg bedankt.
Aan al ‘onze’ projectleden en medewerkers van de 1%CLUB zeggen wij als bestuur: Heel hartelijk dank!

Juni

Het is een paar maanden redelijk rustig geweest op het projecten-front. Dat heeft meerdere oorzaken
gehad:
1. Afronding projecten in Nilaveli, met als resultaat dat de mensen daar zelfstandig verder kunnen.
Uiteraard blijven we via Pastor Gunam op de hoogte van de ontwikkelingen;
2. Verhuizing pastor Gunam naar een nieuw gebied: Het gebied waar pastor Gunam momenteel is
gestationeerd, ligt buiten “onze” regio (het Noord Oosten van Sri Lanka), maar wel op reisafstand ervan.
Deze verhuizing betekende dat pastor Gunam tijd nodig had om zich te settelen, én om
3. samen met bevriende collega’s nieuwe projecten op te zetten in het Vanni-district. Over dit laatste
leest u hieronder meer.

3-jarige overeenkomst met OMI ondertekend
Afgelopen week hebben we een 3-jarige overeenkomst getekend met OMI (Oblates of Mary
Immaculate). OMI wordt geleid door vrienden/collega’s van pastor Gunam. 

Fr.
P. Nadchethiram OMI

Met deze overeenkomst zeggen we voor
minimaal 3 jaar onze steun toe voor het project
in het Vanni-district, waarover we u in de vorige
nieuwsbrief hebben verteld (zie nieuwsbericht
april-mei 2011). We hebben er alle vertrouwen
in dat we weer op een positieve wijze kunnen
bouwen aan een toekomst voor de daar wonende
mensen.

Fr. S. Stanislaus OMI

Ons doel is, zoals altijd, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bevolking, door hen
een steun in de rug te geven. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zoals u dat van
ons gewend bent.

ZOA - EO Metterdaad over Sri Lanka
EO Metterdaad heeft in de maand juni, in samenwerking met ZOA (Zuid Oost Azië), aandacht besteed
aan de gevolgen van de overstromingen op Sri Lanka. Wij hebben een goed contact met mensen van
ZOA en onderzoeken een mogelijke samenwerking, omdat we actief zijn in hetzelfde gebied. Heeft u de
4 uitzendingen van Metterdaad gemist, en wilt u met eigen ogen ons projectgebied zien, surft u dan via
uw computer naar: www.nederlandhelpt.nl/uitzendingen Het betreft de uitzendingen van 9, 16, 23 en 30
juni.

Aspergefair en lelieshow bij De Weerd

De aspergefair en lelieshow bij Familie De Weerd,
in het weekend van 28 en 29 mei, was ook dit jaar
weer een groot succes. Velen wisten de –
inmiddels bekende – weg naar het bedrijf te
vinden. Ook Havonos stond weer met een stand op
de fair.
Wij hebben goede zaken kunnen doen: € 250,=
hebben wij opgehaald, met de verkoop van allerlei
snuisterijen uit Sri Lanka, en ook met vrije giften.
Onze dank is groot voor deze ondersteuning van
ons werk.

http://www.nederlandhelpt.nl/uitzendingen


Wij zijn 2 vrienden…….jij en ik…………

Tot zover deze nieuwsbrief. Gaat u op vakantie, of blijft u thuis? Wij wensen wij u allemaal een heerlijke,
zonnige en ontspannen zomer toe.

Hartelijke groet en bedankt u voor uw belangstelling.

April - Mei

Op Sri Lanka is Pastor Gunam druk doende met het opzetten van de nieuwe projecten. Hierover vindt u
informatie in deze nieuwsbrief. Verder hebben we foto’s op de site geplaatst van de RCTM-school. 

Ziet er cool uit, zelfs een tuintje voor de school.

U kunt nu met eigen ogen zien wat er is bereikt met
het geld dat we, met steun van De Wilde Ganzen, voor
dit project hebben opgehaald. Onze dank gaat daarbij
mede uit naar: RKBS De Bolster, CBS De Schutse, de
Oude Kassa (Veenendaal) al de supermarkten, waar we
met onze statiegeldbonnen-bussen mogen staan,
diverse kerken in Salland en Twente, en allen die met
hun donatie dit project mede mogelijk hebben
gemaakt.




 

Bazaar in Nilaveli

Pastor Gunam vertelde ons dat de vrouwen van Nilaveli
een bazaar hebben georganiseerd, waar ze hun
zelfgemaakte (naai)werkstukken hebben verkocht. Het
is een groot succes geweest!
Pastor Gunam bracht ons de blijheid van de vrouwen
over. Ze zijn u, de trouwe donateurs en supporters van
Havonos, enorm dankbaar omdat hun droom
werkelijkheid is geworden. Zonder uw steun was dit
niet mogelijk geweest.(dit vertellen ze in het
videofilmpje)

Werkstukken van de cursisten in Nilaveli-
Sampalthivu. Zij, maar ook wij, zijn heel erg trots.

Projectgebied Vanni o.a. Kanagapuram, Selvanagar,Mulangavil en Vislivamadhu
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat Havonos haar activiteiten verlegt naar een nieuw
projectgebied, waar bovengenoemde plaatsen deel van uitmaken. Dit gebied ligt meer in het Noorden
van Sri Lanka, in het Vanni-district. Wanneer we vanaf nu praten over Vanni, dan bedoelen we dit
gebied.
In de vorige nieuwsbrief stond de plaats Selvanagar niet genoemd. Ten onrechte, want juist in deze
plaats starten we met onze activiteiten.

De Pastores Paul en Stany zijn in dit gebied gestationeerd. Zij leiden een organisatie te vergelijken met
het SAC in Nilaveli, en ze zijn goede bekenden van Pastor Gunam, die hen in de rol van supervisor
begeleidt bij de projecten. Als supervisor zal Pastor Gunam ook bij de projecten in Nilaveli en omstreken
betrokken zijn en blijven.




Het Vanni-district heeft nog zwaarder geleden onder de recente burgeroorlog als het Trincomalee-
district. Zoals in het vorige bericht reeds gemeld, is hier het slotoffensief van de oorlog uitgevochten.
Veel kinderen zijn wees geworden en veel gezinnen zijn hun kostwinner kwijt geraakt. Om in het
levensonderhoud te kunnen blijven voorzien, worden jonge mensen, die al getraumatiseerd zijn door de
oorlog, van school weg gehouden. Er is veel werk te verzetten; veel op te bouwen, maar er is geen geld
om dat te betalen. Hulp is dan ook heel hard nodig.

Verander nooit een goed concept….
Omdat de naaischool en ook de andere cursussen in Nilaveli en omgeving zo’n groot succes is gebleken,
willen ze, op advies van Pastor Gunam, ook in Vanni deze opleidingen opzetten. In de komende 3 jaar
worden ca 684 jongeren opgeleid. De voordelen zijn groot, zoals:
1. Het is een bekend concept en daardoor relatief eenvoudig op te zetten;
2. Je geeft jonge mensen een doel in het leven en de kans om zich te ontwikkelen;
3. Met de opleiding op zak, kunnen ze producten maken en diensten leveren, en met het zo verworven
geld zichzelf en hun familie onderhouden;
4. En vooral is de positieve kracht van het lichtpuntje in hun inktzwarte toekomst van onnoemelijke
waarde.

Het bestuur van Havonos is overtuigd van het belang van dit nieuwe project en heeft dan ook besloten
het (financieel en moreel) te ondersteunen. U begrijpt dat we dat niet alleen kunnen en vragen dan ook
wederom uw support en (financiële) steun. Samen kunnen we helpen deze mensen weer een
menswaardig bestaan te geven.

Tot zover deze nieuwsbrief. 
Vergeet u niet om komend weekend, op zaterdag 28 en zondag 29 mei, van 10 tot 16.30 de aspergefair
bij familie de Weerd te bezoeken? Het zou geweldig zijn u daar weer te ontmoeten!
In de vorige nieuwsbrief was het nog niet zeker, maar nu kunnen we melden dat we ook dit jaar weer
met een kraam op de fair staan. 
Het adres is: Aspergebedrijf de Weerd, Nieuwe Deventerweg 34 in Raalte

Hartelijke groet en bedankt voor uw belangstelling.

Maart

De tijd raast voorbij en dat gold ook voor de maanden februari en maart. 
In februari hadden we te weinig concreets te melden, vandaar dat u voor die maand geen nieuwsbrief
heeft kunnen lezen. Inmiddels hebben wij u weer een heleboel te vertellen, dus laten wij van start gaan!

Noodhulp
Vorige keer schreven wij over de noodlottige overstromingen in Sri Lanka en de hulp van Pastor Gunam
aan het getroffen gebied. Pastor Gunam kon die hulp bieden met financiële (nood)hulp van Havonos, dus
ook van u.
Van Pastor Gunam kregen wij onderstaande foto's waarop te zien is waaraan hij de noodhulp heeft
besteed en hoe de goederen zijn verdeeld onder de bevolking. (In het vorige nieuws kunt u zien en lezen
over de overstromingen.)

Onderdak in een school of kerk, daar waar het droog



Noodrantsoen, droge en houdbare producten

en veilig is

Klik hier voor meer foto’s.

Een mijlpaal: Doel bereikt
Een korte titel, met een geweldige impact: Wij zijn bijzonder blij en trots te vermelden dat wij onlangs
de laatste overboeking hebben gedaan voor onze projecten in Nilaveli en omstreken. 
Vooral met uw steun hebben wij de projecten af kunnen ronden, in Nilaveli worden nog de laatste
handelingen verricht. Havonos heeft altijd tot doel gehad om mensen te ondersteunen, totdat ze zichzelf
kunnen redden. (zelfredzaamheid). En volgens Pastor Gunam is dat moment nu aangebroken.
U zult begrijpen dat wij, ook namens de bevolking in het projectgebied, u allen bijzonder dankbaar zijn.
(foto’s volgen nog)

Pastor Gunam overgeplaatst
De afronding van de financiële steun aan de dorpen in Nilaveli en omstreken, valt vrijwel samen met de
overplaatsing, door de kerk, van Pastor Gunam. Hij werkt sinds begin dit jaar in Kandy, in het hart van
Sri Lanka. 
Wij kennen Pastor Gunam echter als een bevlogen man, die zich vooral in wil zetten voor de
minderbedeelden onder de bevolking. En het zal Pastor Gunam niet zijn, als hij daar niets voor wist te
vinden. Dat heeft hij gedaan en wel het volgende:

1. Hij blijft voorlopig nog het SAC in Nilaveli en omstreken met raad en daad ondersteunen. Daarbij
houdt hij ook een oogje in het zeil voor wat betreft de projecten, in het bijzonder het landbouwproject
en de opgezette (beroeps-)opleidingen. Op deze wijze kunnen u en wij ons ervan verzekeren dat de
(voort)gang erin blijft;

2. Pastor Gunam heeft nu een nieuw projectgebied gevonden, het Vanni-district.
Dit gebied ligt meer naar het noorden. Hier heeft vorig jaar het slotoffensief, van de jarenlange oorlog,
plaats gevonden, dit is het meest verwoeste gebied van Sri Lanka. Hier willen wij, als Havonos, Pastor
Gunam, samen met de aldaar werkende bevriende pastores, gaan meehelpen om het bewoonbaar te
maken en de bevolking kansen te bieden om zichzelf en hun familie te kunnen redden en onderhouden.
Er moet in dit gebied, heel erg veel gebeuren op allerlei manieren.
Het eerste wensenlijstje voor nieuwe projecten, mét een begroting, hebben wij inmiddels van Pastor
Gunam ontvangen. Er staat o.a. op: de opzet van – wederom – een naaischool, dit vanwege de ervaring
van de vorige grote successen, en een weeshuis voor oorlogsweesjes. Zodra wij hierover meer weten
zullen wij dat uiteraard melden.
Dit omvat onder andere de plaatsen Kanagapuram, Mulangavil en Vislivamadhu.

Sponsorkinderen Nilaveli 
Diverse kinderen in Nilaveli en omstreken hebben, via Havonos, een sponsorouder uit Nederland
gevonden. Wij kunnen ons voorstellen dat de sponsorouders zich afvragen, wat de consequenties voor
hen en hun bijdragen zijn, van zowel het afsluiten van het project in Nilaveli, als het vertrek van Pastor
Gunam uit dat gebied.
Wij zijn nog in overleg hierover en betrekken ook daar Pastor Gunam bij. Zodra wij hier meer over
weten – en de planning is: nog vóór de zomer 2011 – nemen wij contact op met de sponsorouders. 
Tot die tijd bestemmen wij uw bijdragen zoals wij dat altijd hebben gedaan: aan de kinderen van de
school in Nilaveli en omstreken (N.B. Meer informatie over het sponsorprogramma staat op onze
website. Hier leest u dat het niet gaat om sponsoring van een enkel specifiek kind, maar dat de
bijdragen van een sponsorouder meerdere kinderen ten goede komt. Dit om welvaartsverschillen te
voorkomen)

Statiegeldbussen
Wij zijn Wim van de Merwe (initiatiefnemer) opnieuw veel dank verschuldigd. Samen met de metaal en
schilder leerlingen van CSG Reggesteyn in Rijssen, heeft hij weer 6 bussen voor de statiegeldbonnen
voor ons gemaakt en dit keer ook voorzien van kleurtje. 
Ze zijn prachtig! Wij hebben de bussen allemaal weer kunnen plaatsen dank zij medewerking van Geert
van Ommen.
Voor alle betrokkenen geldt: heel hartelijk dank!

Aspergefair
Op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011, houden Henk en Florentina de Weerd weer hun jaarlijkse
Aspergefair. Die dagen kunnen belangstellenden weer kennis maken met de pracht van lelies en de

http://havonos.nl/Downloads/nieuws_maart_2011.pdf


heerlijke asperges in allerlei gerechten en toepassingen. U kunt zich laten informeren over het proces
van het aspege-kweken en –telen door de doorlopende rondleidingen en er zijn allerlei kramen met o.a.
streekproducten (kook)workshops waarbij uiteraard asperges geproefd kunnen worden en er is zelfs op
beide dagen live muziek.

Wij van Havonos doen ons best om ook dit jaar weer met een kraam op de fair te staan. 
Het adres is: Asperge-bedrijf de Weerd, Nieuwe Deventerweg 34 in Raalte

Goededoelenwinkel “De Oude Kassa” in Veenendaal
Weer werden wij verrast door het bericht dat Goededoelenwinkel de helft van haar maandinkomsten
over maart 2011 aan het werk van Havonos schenkt. Ditmaal was de maandopbrengst € 4.000,= en
ontvangt Havonos het prachtige bedrag van € 2.000,=!

Wij feliciteren alle medewerkers en klanten van De Oude Kassa heel hartelijk met dit prachtige resultaat.
Dankbaar zullen wij het bedrag in ontvangst nemen.
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.

U heeft het kunnen lezen: Na een periode van relatieve rust, breekt er weer een tijd aan waarin wij onze
schouders kunnen zetten onder diverse nieuwe uitdagingen. Dat kunnen wij niet zonder uw steun en
hulp. Daarom sluiten wij dit nieuwsbericht graag af met een woord van dank, vanuit de grond van ons
hart.
Wij wensen u allen een mooi en vreugdevol voorjaar toe, waarin alles – ook het werk voor “onze”
mensen in Sri Lanka – tot volle bloei mag komen.

Januari

Wij wensen iedereen voor 2011 liefde, gezondheid, voorspoed en vrede toe. Dat het een jaar mag zijn
waarin we er kunnen en mogen zijn voor elkaar èn voor de ander. 
In december ontvangen we vaak extra giften voor ons werk in Nilaveli en omstreken.
Alle mensen die een speciale kerstgave hebben geschonken, hartelijk dank!
Sommige gevers willen liever anoniem blijven, zo ook de guller gever van € 500,= uit Hengelo. En ook
de Diaconie van de PKN-kerk Raalte heeft ons verrast met het mooie bedrag van € 350,= Onze oprechte
dankbaarheid gaat uit aan àl onze donateurs en aan al diegenen die ons het afgelopen jaar (financieel)
hebben gesteund. Het is hartverwarmend en het geeft ons vertrouwen en kracht voor het nieuwe jaar.
Iets wat we hard nodig zullen hebben, gezien de huidige ontwikkelingen (zie hieronder Nieuws
Projectgebied)

Nieuws Projectgebied
Er is veel media-aandacht geweest in de afgelopen weken voor de overstromingen in Australië en
Brazilië. Het is vreselijk wat de mensen daar hebben moeten meemaken en we leven mee met hen die
huis en haard, maar ook geliefden hebben verloren door het alles verwoestende water.
Het zelfde gebeurde ook in Sri Lanka, maar daar werd in de media bitter weinig aandacht aan
geschonken. En dat terwijl ook daar het water levens opeiste en met een allesvernietigende kracht
tekeer ging. Hoe moeten deze mensen, met steeds weer nieuwe ellende en tegenslagen overleven? Ook
is ons gebied getroffen door de overstromingen. We hebben dan ook direct gereageerd op de noodkreet
van Pastor Gunam om financiële hulp, het geld, uit de opbrengst van de statiegeldbonnen, is voor
noodhulp aan hem overgemaakt

Wanneer u het filmpje en de foto’s bij dit bericht
bekijkt zult u begrijpen dat we niet anders konden
doen dan geld overmaken.
filmpje (bron: BBC Youtube) 
de foto’s (bron: gemaakt door medewerkers ZOA-
Vluchtelingenzorg – Zuid Oost Azië)

We houden de berichten nauwlettend voor u in de
gaten en zullen u te zijner tijd, wanneer het water
is gezakt en de schade echt zichtbaar is,



informeren.

Meer foto's...
Voor video klik op foto

De mensen hebben onze hulp dringend nodig, ook getuige het bericht van 23 januari 2011 op de
Belgische actualiteitensite Kerknet. 
24-uuractie 1%-club
In 2011 zijn er vast meer bruiloften, want aan een prachtige splinternieuwe bruidsjurk van een
bruidshuis hoeft het niet te liggen…….
(zie verder in het bericht) De 24-uursactie van de 1%-club heeft er dit keer niet toe geleid dat het
gehele projectbedrag is binnengehaald. Ondanks dat, willen we uiteraard onze promotor Iris en iedereen
die ons heeft gesteund,- tijdens de actie op 9 en 10 december 2010,- heel hartelijk bedanken voor hun
inspanningen. We zijn namelijk heel blij met alles wat het wél heeft opgeleverd.

Daarbij komt nog het volgende en prachtige bericht: de opbrengst van de verkoop van de bruids- en
avondjurken (à € 300 per jurk) met een waarde van tussen de € 1.350 en € 2.500, blijft beschikbaar
voor ons project. We zijn onder de indruk van dit genereuze gebaar van de gulle gever.
Dus: Weet u nog iemand in uw omgeving, mét trouwplannen en zónder trouwjurk? Verwijs haar dan
naar Sieni Schouten, zij zal dan verder helpen.

Nieuwe projecten voor 2011?
Pastor Gunam is momenteel druk met het verlenen van noodhulp in de door de overstromingen
getroffen gebieden. Daar ligt zijn prioriteit en dat is begrijpelijk. Het wensenlijstje van het SAC blijft nog
even liggen, daarover later meer.

Alle goede doelen.nl
Graag brengen we u nog een keer bovengenoemde site onder de aandacht. Hoe meer stemmen, des te
hoger komt Havonos op de lijst te staan. Stemmen werkt heel eenvoudig en het kost u slechts een
minuutje van uw tijd. Dank u wel alvast voor uw steun!

Voor een bruidsjurk: www.1procentclub.nl/projects/Havonos2/ 

http://havonos.nl/Downloads/fotos_nieuws012011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2hXS5oSr86w&feature=related
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=97259
http://www.allegoededoelen.nl/
http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2/
http://www.1procentclub.nl/projects/Havonos2/

