Archief 2012
December
Het is alweer december en het einde van het jaar is nabij. Voor Havonos is 2012 een echt overgangsjaar
geweest, waarin we ons beleid hebben uitgestippeld voor het bieden van hulp en ondersteuning in ons
nieuwe projectgebied, de Vanni. En het jaar waarin we ook daadwerkelijk diverse nieuwe projecten
mochten starten, mede gerealiseerd met uw steun. Onze dankbaarheid daarvoor is bijzonder groot.
Een korte terugblik op de projecten in 2012
Father Paul, van de O.M.I., die werkzaam is in de Vanni, deed tijdens zijn reis door Europa ook Raalte
aan. Hij logeerde bij Cor en Sieni, waardoor een intensief contact en overleg mogelijk was. Toen Father
Paul na een paar dagen weer vertrok, waren wij weer een paar projectvoorstellen rijker. We hebben in
2012 gerealiseerd en of in gang gezet;
Een naaischool en diverse cursussen voor vrouwen in de Vanni; klik hier voor meer foto's

Financiële ondersteuning van het "Arrupe" Kindertehuis in Vavuniya onder leiding van Sr.Chrishani
van de Good Shepherd Sisters; Klik hier voor foto's.
In samenwerking met ZOA, en met ondersteuning van Wilde Ganzen, het bouwen van toiletten en
voorzieningen voor schoon drinkwater, voor families die zijn teruggekeerd uit het
vluchtelingenkamp en huis en haard vernield hebben teruggevonden;
Een samenwerking met Tools4change uit Culemborg, wat nog moet uitmonden in een concreet
project. Onze gezamenlijke, diepe wens is het realiseren van een ambachtsschool voor jonge
mannen en jongens;
En onlangs hebben we besloten een opvangtehuis te ondersteunen dat gericht is op (oorlog)
traumaverwerking bij kinderen, gecombineerd met scholing en het verstrekken van een
maaltijd. Klik hier voor foto's.
Helaas waren Cor en Sieni, door gezondheidsproblemen, niet in de gelegenheid om dit jaar zelf naar Sri
Lanka op vakantie te gaan en de projecten te bezoeken. Maar wel zijn Bart van Tools4change, en
Sander, (zoon van Cor en Sieni), en zijn vriendin Liesbeth, ieder afzonderlijk dit jaar wezen kijken hoe
het er voor staat. En ze kwamen allebei met indrukwekkende, soms geschokte, maar zeker ook
enthousiaste verhalen, en ook met veel foto’s, weer terug en ons verslag doen. Dat sterkt ons in de
gedachte dat we én noodzakelijk werk doen, én dat we de juiste beslissingen hebben genomen voor wat
betreft onze keuzen voor bepaalde projecten. Alle deze foto's zijn gemaakt door Sander en Lies.
Alvarum

Heeft u al eens over Alvarum gehoord? Kijkt u eens op de site: http://nl.alvarum.com/
Via Alvarum kunt u ludieke, sportieve, bijzondere, creatieve acties organiseren ten bate van het Goede
Doel. En natuurlijk is Havonos ook een goed doel waarvoor u zich in kunt zetten. We zouden het
fantastisch vinden, wanneer u – ook – op deze wijze het werk van Havonos ondersteunt!
Gezocht: vaste sponsoren van kinderen
In de terugblik op 2012 hier boven schreven we het al: we hebben onlangs besloten een project
financieel te ondersteunen, waarin door de oorlog getraumatiseerde kinderen een speciaal programma
krijgen, gericht op het verwerken van hun trauma’s. Graag vertellen we u iets meer over dit bijzondere
project.
Het mag bekend zijn dat de projecten van Havonos vooral in het Noorden en Noord Oosten van Sri
Lanka zijn gesitueerd. Het gebied waar we momenteel actief zijn, de Vanni, is het gebied waar het
slotoffensief van de jarenlange oorlog heeft plaatsgevonden. Veel is verwoest en kinderen hebben
dingen gezien en meegemaakt, die zelfs volwassenen nooit zouden mogen zien of meemaken. Ook
hebben ze jarenlang in kampen gewoond. Als ze geluk hadden, was dat samen met hun familie, maar
veel te vaak zijn ze door de oorlog weeskind geworden.
De O.M.I. hebben een project opgezet, dat er speciaal op is gericht om deze kinderen te helpen hun
trauma’s te verwerken. Ze doen dat in een combinatie van traumaverwerking en (gewone) educatie. En
omdat er geen geld is om fatsoenlijk voedsel te kopen, krijgen de deelnemende kinderen ook één
normale, voedzame maaltijd per dag, als onderdeel van het programma.
Father Paul had ons al gevraagd om dit project te ondersteunen. En zowel Bart, als Sander en Lies,
hebben het project bezocht. Geëmotioneerd en erg onder de indruk vertelden ze ons wat ze hebben
gezien en ze hebben ons overtuigd van de noodzaak om hulp te bieden. Dus gaan we dat doen.
Wat zou het geweldig zijn, als u ons ook helpt om deze kinderen een betere en stevigere basis te geven.
Dat komt hen de rest van hun leven ten goede. U kunt ons al helpen door vaste sponsor te worden. Met
een donatie van € 5 per maand kunnen wij al veel bereiken. Doet u mee? Helpt u ons helpen??
Dank voor uw steun in 2012
We zeggen het wel vaker: zonder uw financiële steun kunnen wij niets bereiken. Daarom sluiten we deze
nieuwsbrief af met u, vanuit de grond van ons hart, heel hartelijk te bedanken voor uw belangstelling en
de steun van onze projecten in het afgelopen jaar.
In het nieuws van september heeft u in een presentatie
kunnen zien hoe de eerste groep vrouwen hun opleiding
afgerond hebben.
Klik hier voor de presentatie van de tweede groep
afgestudeerden die nu ook met veel succes hun studie
afgerond hebben. Zo blij! Dank, dank, dank!

Wij wensen u allen hele mooie feestdagen toe en
een gezond en gelukkig nieuw jaar, waarin we
hopelijk weer op uw belangstelling mogen
rekenen!
In memoriam: Wim Hoekman
Zondagmorgen, 2 december 2012, is Wim Hoekman overleden. Hij is slechts 74 jaar geworden.
Wim, een warme en humorvolle persoonlijkheid, de broer van Sieni, die tot het laatst heeft gestreden
tegen zijn ziekte. Hij hield zoveel van het leven, van Annie en zijn gezin, dat hij zich er moeilijk bij neer
kon leggen dat deze ongelijke strijd niet te winnen was.

Vanaf de oprichting van Havonos, in februari 2005, heeft Wim zich voor
ons en voor de mensen in Sri Lanka ingezet. Steeds actief, belangstellend
en betrokken. Met plezier vertelde hij over Havonos, o.a. als hij in een

kraam stond, zoals hij jarenlang heeft gedaan tijdens de Aspergefair en
Lelieshow bij familie de Weerd. Met zijn lach, zijn spontaniteit en het
gemak waarmee hij contact maakte met mensen, wist hij menigeen ertoe
te verleiden een donatie te doen.

Wat zullen wij Wim missen. Wij wensen de familie en alle bekenden van Wim bijzonder veel sterkte,
steun en kracht toe om dit grote verlies te kunnen verwerken.

November
We naderen alweer de winter, en de feestdagen komen met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd om u te
informeren over de stand van zaken van dit moment.
Sieni Vrijwilliger van het Jaar 2012 van de Gemeente Raalte
Op 25 oktober 2012 kwamen tientallen vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, en ook de
vrijwilligers zelf, bij elkaar in De Leeren Lampe. Met elkaar werden zij – en wij – in het zonnetje gezet,
en het is geweldig mooi om te zien hoeveel mensen zich onbaatzuchtig inzetten voor hun medemens.
Prachtige initiatieven bestaan er in de Gemeente Raalte!
Op deze avond was ook Sieni aanwezig, met haar man Cor, en dochter Esther. Toen de wethouder ging
vertellen waarom de uitverkorene Vrijwilliger van het Jaar 2012 was geworden, keek Sieni nieuwsgierig
om zich heen: Wie o wie zou deze eer te beurt vallen?
Het was prachtig, om de blijde verrassing op haar gezicht te zien, toen steeds duidelijker werd dat het
dit keer om haar zelf ging. Geheel verdiend kreeg Sieni de eer, voor haar bewonderenswaardige en
enorme inzet voor “haar mensen” in Sri Lanka. Gefeliciteerd Sieni, je hebt het echt en helemaal
verdiend!
Uitbreiding bestuur Havonos
We blijven nog even intern, bij Havonos zelf. Want tot ons grote genoegen kunnen we u vertellen dat we
2 nieuwe bestuursleden in onze gelederen mochten opnemen. Marja Overmars is al sinds mei/juni voor
Havonos actief, en nu is ook Sacha Koggel als penningmeester bij ons aangesloten. Hun komst is meer
dan welkom!
Bezoek projecten door Sander Schouten en Liesbeth
Behalve mooi nieuws, hebben we helaas ook minder goede berichten voor u. Sieni en Cor stonden begin
november op het punt om naar Sri Lanka af te reizen, voor een vakantie en natuurlijk ook een bezoek
aan de (nieuwe) projecten. Helaas hebben ze op het allerlaatste moment hun reis moeten annuleren,
vanwege ernstige gezondheidsproblemen van Cor. Natuurlijk gaat de gezondheid van Cor voor. Zoon
Sander was al van plan om met hen mee te gaan. In goed overleg is nu besloten dat hij en zijn vriendin
Liesbeth de honneurs waar zullen nemen, om namens Sieni en Cor de contactpersonen en de projecten
te gaan bezoeken. In een volgende nieuwsbrief ontvangt u daarvan het verslag en, daar gaan we
tenminste vanuit, ook foto’s.
Samenwerking met Tools4Change
Details zijn er nog niet te melden over de mogelijke samenwerking met Tools4Change, maar we kunnen
wel vertellen dat alle partijen erg enthousiast zijn en graag gezamenlijk een ambachtsschool op willen
zetten in ons projectgebied. Een volgende keer hierover meer!
Tot zover de Nieuwsbrief van november. Heel hartelijk dank voor uw aandacht en steun voor ons werk.
Het doet ons meer dan u kunt en zult beseffen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Havonos

September
De zomer is weer voorbij en de eerste herfststorm hebben we al over ons heen gekregen. Weer om de
kachel weer aan te steken en het vertier binnen te zoeken. Voor ons betekent dat: druk zijn met
Havonos en vooral met het maken van plannen voor nieuwe projecten. In deze Nieuwsbrief leest u over
zowel nieuwe, als over bestaande projecten. En er is meer zoals u kunt lezen.
Update www.geefgratis.nl en www.goededoelen.nl
Het is alweer een paar jaar geleden dat wij ons profiel hebben aangemaakt op de genoemde sites.
Inmiddels is er veel gebeurd en niet in de laatste plaats, zijn we naar een nieuw projectgebied gegaan.
Als u een momentje tijd heeft, checkt u dan ons profiel op de sites en als het u aanspreekt, stem dan op
ons, zodat wij hoger in de notering komen te staan. En u maakt ons natuurlijk helemaal gelukkig als u
dan meteen ook een donatie doet!
Stemmen en of doneren; we zijn u al erkentelijk voor uw belangstelling en (morele) steun!
Donatie C1000 Van der Worp in Heino
Over doneren gesproken: recentelijk ontvingen wij een
cheque van € 788,35 uit handen van Marlinde van C1000
Van der Worp in Heino. Wat een geweldige geste, en wat
een verrassing!
We mogen het bedrag naar eigen goeddunken besteden
aan één van onze projecten in ons nieuwe projectgebied
de Vanni. Reken maar dat we het goed kunnen gebruiken
en dat het goed terecht komt! Marlinde, C1000 Van der
Worp en allen die hun bijdrage aan deze gift hebben
geleverd: onze dank is groot, ook namens onze mensen
in de Vanni.
Eerste diploma’s Naaischool de Vanni feestelijk uitgereikt
Over de Vanni gesproken: één van onze eerste projecten in dat gebied was het opzetten van een
Naaischool voor (jonge) weduwen, met en zonder kinderen, om hen een uitzicht te kunnen geven op een
beter bestaan, maar ook – zoals is gebleken – om met elkaar de trauma’s van de oorlog te kunnen
verwerken. De eerste groep vrouwen hebben succesvol de opleiding afgerond en vol trots hun diploma in
ontvangst genomen. Klik hier voor de presentatie. (Bestandsgrootte 44,5Mb)

Samenwerking met Tools4Change
Rabobank Nederland organiseert elk jaar een Sri Lanka-tafel. Genodigden zijn de – kleine en grote –
organisaties die in Sri Lanka helpen de mensen en het land weer op orde te krijgen. Het is mooi om met
collega’s bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Collega’s die vaak in een ander gebied
werken en voor andere doelgroepen dan wij. Maar van elkaar leren kunnen we altijd. Tijdens zo’n
bijeenkomst hebben we Bart van Berckel van Tools4Change ontmoet (www.tools4change.nl). Wij
hebben Bart in contact gebracht met Fr. Paul en de OMI’s, omdat Tools4change ook graag in het
Noorden van Sri Lanka haar goede werk wil doen. Bart is onlangs op uitnodiging van Fr. Paul in Sri
Lanka geweest en heeft samen met Fr. Paul, diverse projecten, waaronder de projecten van Havonos
bezocht. Bart is pas in Raalte geweest en heeft ons verslag uitgebracht en de foto’s van zijn reis laten
zien. Het klikt goed tussen ons en we zijn nu aan het onderzoeken of we kunnen samenwerken. Het is

namelijk onze wens om, net als de dames, ook de jongens/mannen een toekomstperspectief te kunnen
geven. En in ons projectgebied, waar veel is vernietigd en verdwenen, is grote behoefte aan vaklieden
die kunnen helpen bij de opbouw van het land. Onze droom is dan ook om, mogelijk samen met
Tools4change, een ambachtsschool op te zetten. U gaat hier zeker meer over horen.
Samenwerking ZOA/Wilde Ganzen
Weet u het nog? Met genoemde organisaties hebben we samengewerkt, wat resulteerde in de aanleg
van waterputten en toiletten bij een aantal shelters (eenvoudige woningen), die gebouwd zijn voor
mensen die terugkeerden uit de vluchtelingenkampen. Ons aandeel is inmiddels gerealiseerd en Wilde
Ganzen heeft haar financiële steentje bijgedragen. Klik hier voor de laatste update van Daphne van
ZOA. We wachten nu nog op de eindrapportage van Daphne, die de coördinatie van het project ter
plekke heeft verzorgd. Zodra de eindrapportage in onze handen is plaatsen we die ook op de site. Dat
kan overigens nog even duren, want Daphne vertrekt binnenkort uit Sri Lanka en zij draagt haar taken
over aan Mariëtte van der Beek, die ook in Sri Lanka namens ZOA werkt.
Allen die, in welke vorm dan ook, hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project, heel hartelijk
dank!

Nieuwe Bruidsjurken tegen scherpe prijzen in de aanbieding
Als uitsmijter van deze Nieuwsbrief geven wij u nog een
buitenkansje cadeau. Zoals u weet hebben wij de opleidingen voor
de dames in Nilaveli onder de naam “Kansen voor Vrouwen” als
project aangemeld op de site van de 1%-club. Behalve donaties in
de vorm van geld heeft een zaak in Bruidsmode ons werk
“geadopteerd”. Dat betekent dat zij prachtige nieuwe bruids- en
avondjurken beschikbaar hebben gesteld, die we voor een zeer
schappelijke prijs mogen verkopen en waarvan de opbrengst
volledig naar onze projecten gaat. Wilt u de bruidsjurk zien en hier
meer over weten? Klikt u dan naar de volgende link:
24uuractie.onepercentblog.com/actiegroep-05/

Tot zover de Nieuwsbrief van september. Wij danken u heel hartelijk voor uw aandacht en financiële
bijdragen van ons werk. Zonder uw steun en bijdragen kunnen wij ons werk niet meer doen. Weet dat u
heel veel goed doet.
Met vriendelijke groet

Juli
In de afgelopen maand is er weer het nodige gebeurd waarvan we hier graag verslag doen.
Bezoek Father Paul
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn we naar een nieuw projectgebied gegaan,
'de Vanni' in het noorden van Sri Lanka. Daarbij hebben we (dank zij Fr. Gunam) ook nieuwe
contactpersonen gekregen: de Fathers OMI (Oblates of Mary Immaculate). Het hoofd van de OMI in de
provincie Jaffna, waar de Vanni onder valt, is – kortweg – Father Paul.

Hij moest voor zijn werk in juni in Europa zijn, en heeft,
speciaal voor ons, een tussenstop gemaakt in Nederland,
in Raalte.Father Paul was te gast bij Cor en Sieni. Er is
veel informatie uitgewisseld; veel verteld over de grote
nood in het gebied; kennisgemaakt met alle
bestuursleden van Havonos, en ook heeft Father Paul de
gelegenheid gehad ons mooie Salland te bewonderen,

inclusief een bezoek aan Geert van Ommen om te laten
zien hoe het werkt met de statiegeld-spaarbussen in de
supermarkten en natuurlijk naar het Aspergebedrijf van
Henk en Florentina de Weerd.

Na het bezoek van Father Paul zijn wij, als bestuur van Havonos, er zo mogelijk nog meer van overtuigd
geraakt, dat het heel goed is dat we onze activiteiten nu naar de Vanni hebben verlegd. En we hopen
dat we daarbij op uw steun kunnen blijven rekenen.
Henk en Florentina: opa en oma
Henk en Florentina de Weerd hebben in 2005 Havonos mede opgericht. Inmiddels hebben ze allebei,
vanwege hun drukke werkzaamheden, het bestuur van Havonos moeten verlaten, maar dat betekent
niet dat de contacten zijn verbroken. In tegendeel zelfs (zie ook hierboven en hier onder). Daarom
vinden we het een groot genoegen dat we kunnen vertellen dat Henk en Florentina sinds kort opa en
oma geworden zijn van een wolk van een kleinzoon, die gaat luisteren naar de naam Jelte.
We wensen de kersverse ouders, Jeroen en Annemarie,
en natuurlijk ook de kersverse opa en oma, Henk en
Florentina, én de trotse overgroot-oma Gerda, heel veel
geluk, gezondheid en plezier toe met hun nieuw
familielid. Dat jullie maar lang en veel van en met elkaar
mogen genieten.
Aspergefair en Lelieshow de Weerd
We blijven nog heel even bij de familie de Weerd. In het
weekend van 2 en 3 juni 2012 hield Asperge- en
Leliebedrijf de Weerd weer haar jaarlijkse Aspergefair en
Lelieshow.
En of het nu komt door het slechte weer in dat weekend, of door de Ride of the Roses, die op 3 juni
werd gereden, het is lastig te zeggen, maar het aantal bezoekers was helaas aanmerkelijk minder dan in
de voorgaande jaren.

En dat terwijl er enorm veel tijd en energie in de
organisatie heeft gezeten, en de Fair weer bijzonder en
aantrekkelijk was.
Natuurlijk was ook Havonos weer te gast op de Fair met
een eigen kraam. En ondanks het tegenvallende
bezoekersaantal, hebben we toch het mooie bedrag van
€ 124,25 bij kunnen schrijven op ons sanitair- en
waterputtenproject met ZOA en de Wilde Ganzen. Alle
gulle gevers en bezoekers van onze stand: heel hartelijk
dank!

Nog doorlopende actie in samenwerking met Boni in Wijhe

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat Gervin Hoogendijk, van de Boni in Wijhe, ons de helpende
hand heeft toegestoken. Hij maakt het mogelijk dat we zogenaamde “verrassingstassen” kunnen
samenstellen. Tassen, boordevol lekkere, handige en aantrekkelijke producten, die we voor een vast
bedrag van € 10,= verkopen. Heeft u interesse in zo’n tas? Neemt u dan contact op met Cor en Sieni
Schouten. U kunt een mailtje sturen naar info@havonos.nl, of even bellen naar 353447.
Projecten
Father Paul heeft ons uitgelegd dat zijn prioriteit in de Vanni ligt bij het voorzien in de eerste
levensbehoeften van de daar – door oorlog en natuurgeweld – getroffen mensen. Daarnaast richten de
OMI’s hun pijlen op: traumaverwerking, zowel bij kinderen, als volwassenen; educatie voor de kinderen,
inclusief opvang en educatie van wezen, en weduwen. Het sanitair- en waterputtenproject past bij het
voorzien in de eerste levensbehoeften; de naaischool en het sponsorproject bij educatie en
ondersteuning van weduwen. Op dit moment zijn we in gesprek met een ander PI (Particulier Initiatief)
uit Nederland, dat ook in Sri Lanka werkt, en die graag in ons gebied actief wil zijn. De eerste contacten
en kennismaking met bestuur en Fr. Paul was heel positief. Als we met deze partij samen kunnen
werken, waar het wel naar uitziet, kunnen we nog veel meer doen. In de volgende Nieuwsbrief kunnen
we hier hopelijk meer over vertellen.
Ook heeft Daphne van ZOA weer een update gestuurd over de projecten in het Vanni gebied in het
Noorden van Sri Lanka. U leest hier het verslag. Daphne bedankt.
Schenking via notariële schenkingsakte
Mocht u overwegen een schenking te doen aan Havonos, zodat wij ons zo broodnodige werk kunnen
blijven doen, dan is de volgende informatie misschien nuttig voor u.
Een fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid is een schenking via de notaris. U laat dan door de notaris een
schenkingsakte opmaken. Het voordeel hiervan is dat het gehele bedrag volledig aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte ervan, en buiten de voor aftrek van giften gestelde drempel. U
ontvangt dus altijd het gedeelte van uw schenking, dat overeenkomt met het voor u geldende
percentage inkomstenbelasting, terug via de belastingdienst.
Deze aftrek is volkomen legaal en is bedoeld om het schenken aan een goed doel te bevorderen.
Met Notaris Mr. Mark Oors, van Notariskantoor Procee Oors Van der Werf in Raalte, is overeengekomen
dat dit kantoor een aantrekkelijk tarief berekent voor de opstelling van de schenkingsakte. Wilt u hier
meer over weten, neemt u dan contact op met Cor of Sieni Schouten, telefoon: (0572) 354347.
Nog steeds hulp gezocht
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar gedreven mensen, die het werk van Havonos ondersteunen,
en ons daarbij een handje willen helpen. Zo zijn we momenteel op zoek naar een penningmeester voor
het bestuur (werkzaamheden: 1 tot 2 uur per week), en naar vrijwilligers, die eens per maand
statiegeldbussen willen legen bij de winkels waar we onze Havonos-bussen hebben staan.
Bent u geïnteresseerd, of kunt u iemand die misschien wel kan en wil helpen, neemt u dan contact op
(of laat contact opnemen) met Sieni Schouten, via het al genoemde telefoonnummer.
Tot zover dit nieuwsbericht. Ik dank u weer heel hartelijk voor uw aandacht en uw steun voor ons werk.
Zonder die steun komen wij, en daarmee “onze” mensen in de Vanni, geen stap vooruit. En wij willen
juist zo graag hen een betere toekomst geven, en hen helpen de eerste stappen richting
zelfredzaamheid te zetten. Hier meer foto's van het bezoek van Fr. Paul.
De volgende Nieuwsbrief zal na de zomer verschijnen. Wij, het bestuur van Havonos, wensen u een hele
mooie zomer toe en, voor zover van toepassing, een prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Havonos
In Memoriam Jan Bubberman
Het was in 2011, dat Jan Bubberman zich via het
Vrijwilligerssteunpunt meldde. Hij had gezien dat Havonos zat te
springen om ondersteuning, en hij kon zich goed vinden in onze
doelstelling. Al direct was duidelijk dat Jan ziek was, hoewel hij zich
op dat moment nog prima voelde. Tot op het laatst heeft hij zich
volledig voor Havonos en haar doelstellingen ingezet. Vergaderingen

bijgewoond en de hele financiële administratie efficiënter voor ons
ingericht. Genoten hebben we van zijn open en eerlijke vragen en
reacties. Meer dan eens werden we voor de spiegel gezet en
genoodzaakt om te kijken naar niet alleen wat nodig was, maar ook
naar wat mogelijk was. We willen zoveel, maar de middelen zijn
beperkt, zo liet hij ons weten. En gelijk had hij.

Zijn inspanningen voor Havonos duurden kort, maar waren zeer krachtig. De laatste vergadering, van 7
mei, heeft Jan zich op het laatste moment toch maar afgemeld, want hij voelde zich niet goed. Nog geen
week later, op 13 mei, is hij overleden en op 19 mei is Jan begraven.
Jan, ook namens de mensen in de 'Vanni" op Sri Lanka, heel hartelijk dank voor alles wat je voor ons
hebt kunnen doen. We waarderen het enorm. En we wensen Gré, je vrouw, en René, je zoon en zijn
gezin, heel veel sterkte, steun en kracht toe bij het omgaan met hun grote verlies.
Namens het bestuur van Havonos.
In Memoriam Gerry Kamphorst
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van Gerry
Kamphorst.
Gerry heeft Havonos vanaf de oprichting, met hart en ziel
ondersteund.
Ze was donateur van het eerste uur en heeft actief deelgenomen op
velerlei manieren, haar betrokkenheid is tot op het laatst gebleven.
Geweldig zoals Gerry zich voor mensen in Sri Lanka heeft ingezet,
die zij alleen maar kende van onze foto's, film en verhalen. We
zullen dat nooit vergeten.
Gerry, heel hartelijk dank.
Onze gedachten gaan uit naar haar dochters, Mariëlle en Dana, die
hun moeder vreselijk zullen missen.
Wij wensen hen heel veel sterkte, steun en kracht toe om dit grote
verlies te kunnen verwerken.
Namens het bestuur van Havonos.

Mei
Het is alweer even geleden dat het vorige nieuwsbericht op de site werd geplaatst. In de tussentijd
hebben we niet stil gezeten. Op dit moment zijn we vooral druk bezig, samen met de OMI’s – onze
nieuwe contactpersonen in de Vanni, nieuwe projecten op te starten. En natuurlijk zijn we ook druk
bezig, samen met ZOA en de Wilde Ganzen, het sanitair- en waterputtenproject uit te voeren.
De teller staat op dit moment op € 11.994,05. Dat betekent dat we nog + € 8.000,- nodig hebben, om
het project volledig te kunnen realiseren. Helpt u ons mee dit te bereiken?
Daphne van ZOA heeft een verslag gedaan van de stand van zaken. U leest hier het verslag van
Daphne. En natuurlijk geven we u graag in deze nieuwsbrief een update van alle nieuwtjes.
Outletopbrengst maart 2012
In het weekend van 25 maart hebben we een grote outlet-verkoop gehouden in Raalte. Veel tijd en

energie zat er in de voorbereidingen en gelukkig hielpen veel mensen mee. Het resultaat mag er wezen:
Ruim € 4.700,=! Geweldig! We danken u allen voor uw steun, de belangstelling, en voor de aankopen,
waardoor we dit prachtige resultaat hebben kunnen bereiken. De opbrengst van de outlet-verkoop is
volledig naar het project met ZOA en – steun van – De Wilde Ganzen gegaan, en het bedrag is al
verwerkt in de inleiding genoemde tellerstand. klik hier voor foto’s en hier voor het persbericht.

Het resultaat van de outlet-verkoop smaakt naar meer, want we hebben veel geld nodig, willen we de
mensen in ons nieuwe projectgebied een kans kunnen geven op een beter leven. Ook in Sri Lanka
stijgen de prijzen, dus we kunnen met meer geld – helaas – minder doen. Gelukkig heeft Gervin
Hoogendijk, van de Boni in Wijhe, ons de helpende hand toegestoken. Hij maakt het mede mogelijk dat
we zogenaamde “verrassingstassen” kunnen samenstellen. Tassen, boordevol lekkere, handige en
aantrekkelijke producten, die we voor een vast bedrag van € 10,= verkopen. Heeft u interesse in zo’n
tas? Neemt u dan contact op met Cor en Sieni Schouten. U kunt een mailtje sturen naar
info@havonos.nl, of even bellen naar 353447.
De Oude Kassa in Veenendaal
Ook dit jaar werden we weer blij verrast met een deel van de maandopbrengst van de verkoop van de
Oude Kassa in Veenendaal. Maar liefst € 1.750,= werd er naar ons overgemaakt! We zijn medewerkers
en kopers enorm dankbaar, voor hun trouwe steun en bijdrage.
Aspergefair De Weerd
In het weekend van 2 en 3 juni, vindt de jaarlijkse Aspergefair bij De Weerd plaats. En net zoals in
voorgaande jaren, kunt u ons daar vinden in de stand van Havonos. De Fair is gratis te bezoeken en
zeker weer de moeite waard door allerlei activiteiten die georganiseerd zijn. We zouden het geweldig, en
erg gezellig vinden, als u ook een kijkje komt nemen.
Nieuwe Projecten
In de inleiding schreven we het al: We zijn druk bezig nieuwe projecten op te zetten in de Vanni.
Tenminste: De Fathers OMI zetten de projecten op, en wij geven financiële en morele ondersteuning.
Die financiële ondersteuning is alleen mogelijk met uw bijdrage. Hartelijk dank daarvoor!
Naast het al genoemde sanitair- en waterputtenproject met ZOA en Wilde Ganzen, is ook een naaischool
opgestart, op dezelfde wijze als in Nilaveli. De vrouwen in de Vanni zijn door de oorlog ernstig
getraumatiseerd. Daarom is het belangrijk hen een lichtpuntje in hun bestaan te geven, en hebben we

aan de naaischool voorrang gegeven, omdat de vrouwen in Nilaveli er zo enthousiast over waren. Ook
hier, in de Vanni, volgen de vrouwen nauwgezet en super-gemotiveerd de opleiding. De eerste vrouwen
studeren binnenkort af. De volgende stap – die we ook financieren – is het opzetten van een eenvoudig,
maar degelijk naaiatelier, waar de vrouwen gezamenlijk kunnen werken, en zo ook gezamenlijk grotere
opdrachten aan kunnen nemen.
Door de oorlog zijn veel kinderen wees, en ook veel jonge meisjes ongehuwd/ongewild moeder
geworden. Om deze kinderen – de jonge moeders zijn soms zelf nog kinderen – een kans op een
toekomst te geven, ondersteunen we het goede werk van de Sisters van het Good Shepherd Convent.
Voor € 25,= per maand per kind, kunnen we hen weer zicht op een toekomst geven. Het geld is
bestemd voor eten, kleding en educatie.
Deze zomer hoopt Pastor Paul -een van de OMI-Pastors- naar Nederland te komen. We gaan dan met
hem overleggen waar de nood het grootst is, en waar we, met steun uit Nederland – van u dus - een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van dit zo zwaar getroffen gebied.
Tot zover dit nieuwsbericht. Ik dank u weer heel hartelijk voor uw aandacht en uw steun voor ons werk.
U helpt ons helpen, en daar zijn we u erg dankbaar voor.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Havonos

Nederland voor Sri Lanka
Sensationele Outlet / stunt verkoop aan de Nieuwe Markt 10 in Raalte op:
vrijdag 23 maart 2012 om 21:00 tot zondag 25 maart 2012 om 17:00
Uw (voordeel) aankoop = Hun hoop op toekomst
vrijdag 23 maart ; 10.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 24 maart; 10.00 uur - 17.00 uur
zondag 25 maart; 12.00 uur - 16.00 uur
Dit is aangeboden door diverse bedrijven aan het goede doel van Havonos.
Er is van alles te koop, zoals: Fournituren, div. wijnen, schoonmaakartikelen, kleding, barbecue-spullen,
toiletartikelen etc. etc. Alles is nieuw en ver onder de winkelwaarde, dus voor een spotprijs.
Havonos werkt, samen met ZOA, aan de heropbouw in de Vanni (het noorden) van Sri Lanka. Daar
komen de mensen langzamerhand terug uit de vluchtelingenkampen, waar ze jarenlang hebben
“gewoond”, om de oorlog te ontvluchten. Nu ze terugkeren, ontdekken ze dat alles wat ze hadden, door
de tsunami (van Kerst 2004!) en/of de oorlog, kapot, of helemaal verdwenen is. Ze hebben echt niets
meer.
ZOA bouwt shelters. Dat zijn heel eenvoudige huisjes. Havonos zorgt voor de bijbehorende waterputten
en (uithuizige) toiletten.
Wilde Ganzen ondersteunt ons project, wat een verhoging van de opbrengst met 55% betekent.
De totale opbrengst van de verkoop op 23, 24 en 25 maart is voor dit project in Sri Lanka.
Dit “voordeel” mag u niet aan uw neus voorbij laten gaan! Dus kom allemaal, en kijk of we iets van uw
gading te bieden hebben.
Kom en koop in de winkel aan de Nieuwe Markt 10 in Raalte (Sinterklaashuis)
Met dank aan o.a Gervin Hoogendijk (Boni Wijhe) en alle andere gulle gevers en het kosteloos ter
beschikking stellen van de winkelruimte.
www.havonos.nl - www.zoa.nl - www.wildeganzen.nl

OP IS OP!!

Januari/februari
Deze keer leest u ons nieuwsbericht in een andere vorm dan u van ons gewend bent. Dat komt doordat
het dit keer een – bijna letterlijke – vertalingen zijn van de verslagen van onze nieuwe partners in ons
nieuwe projectgebied. Na deze verslagen leest u ook nog de laatste berichten van ons uit Nederland.
Naai- en borduurwerk
Er is veel vraag naar naai- en borduurwerk, niet alleen in
het woongebied van de vrouwen maar in het hele land. De
studenten krijgen de kans om dit werk bij OBTEC te leren
en zo meer geld voor hun levensonderhoud te verdienen.
Een van de leraren is afkomstig uit Colombo; de
benodigdheden voor de cursussen werden dan ook in
Colombo gekocht. De studenten waren heel enthousiast.
Ze willen graag leren en maakten kennis met elkaar.
Zodoende werden ze zich bewust van elkaars behoeften. Al
met al werd dit een belangrijke ervaring, niet alleen voor
de studenten, maar voor ons allen.

Toen hun interesse eenmaal gewekt was, bleken de studenten talentvolle designers. Zo ontstonden er
vele nieuwe ontwerpen.

Hairstyling
Het is zeer nuttig voor studenten om verscheidene stijlen
van make-up aan te leren en zo hun talenten te
ontwikkelen. En aandacht voor de persoonlijke verzorging,
vergroot het zelfvertrouwen van de vrouwen, die bijna
zonder uitzondering, een bijzondere, soms jarenlang
durende, traumatische ervaring achter de rug hebben. De
cursus die hiervoor is opgezet neemt vier maanden in
beslag.

We beschikken over een tweetal leraren die
de studenten les geven in dit speciale
programma. Twee keer per week kunnen de
studenten de cursus bijwonen.
De vrouwen leren hier hoe ze zichzelf op
kunnen maken zonder dat ze dure
materialen hoeven te gebruiken. Daarnaast
leren ze kleren te maken die passen bij de
persoonlijkheid van de klant. Dit alles helpt
de studenten hun creativiteit te
ontwikkelen.

Trauma Counseling
Dit programma werd gedurende drie dagen gehouden. Een
groep van zes hulpverleners van Amathi Thendral gingen
aan de slag om de stress van de studenten te verlichten.
Het was beslist nodig om dit programma in de cursus op te
nemen omdat de meeste vrouwen in een staat van
depressie verkeerden. Zij konden zodoende hun
spanningen verminderen en bevrijd aan hun zes maanden
durende cursus beginnen. Tijdens deze drie dagen werd er
gesproken over de vele geleden verliezen en het opgelopen
oorlogssyndroom.

De studenten wisselden hun ervaringen uit en bespraken
hoe ze zich voelden na drie dagen counseling. We zijn er
ons van bewust dat de problemen niet binnen een dag
opgelost kunnen worden; deze vorm van geestelijke hulp
dient dan ook regelmatig terug te keren binnen het
cursusprogramma. Er bestaat een plan om een keer per
week een dergelijke counseling te houden, zodat studenten
in staat worden gesteld hun persoonlijkheid op een
gezonde wijze te ontwikkelen. Dit zou een geweldige steun
voor hen zijn
Evaluatie Trauma Counseling
Hieronder een lijst van aandachtspunten tijdens de counseling
Weet wie ze zijn en wat hun ervaringen zijn; Hoe er met emoties omgegaan moet worden;
Relaties en communicatie; Acceptatie van verlies;
Inzicht hebben in ieders talenten; het samenzijn van mensen die vergelijkbare ervaringen hebben
doorstaan;
Verborgen problemen werden openlijk besproken;.
De zin van het leven en samenwerking om een gezonde maatschappij op te bouwen
Resultaten
Hoop voor de toekomst;
Het samen aanleren van vaardigheden en kracht opdoen om aan een menselijke samenleving te
werken
Ideeën ontwikkelen hoe er inkomsten verworven kunne worden;
Crisis interventie en het leren beheersen van stress;
In staat zijn lucht te geven aan problemen en het leven te plannen naar ieders behoeften;
Het ontdekken van de eigen verborgen talenten;
Leren over meditatie en spiritualiteit om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden
Verslag van de OMI's uit Sri Lanka,
HET BEZOEK VAN ONZE WELDOENERS
Havonos voorziet ons van financiële en morele steun en daarmee verstevigt de organisatie de interactie
tussen de behoeftigen in onze samenleving.
Wij waarderen de generositeit van hen die Havonos een
warm hart toedragen en zijn dankbaar voor hun hulp om
ons een stem te laten krijgen in onze samenleving.

In november 2011 waren Cor en Sieni Schouten van
Havonos onze gast. Wij maakten van de gelegenheid
gebruik om de naaimachineafdeling van de school in hun
aanwezigheid te openen.
Na het beëindigen van de theoretische fase kunnen de
studenten aan de slag met de naaimachines.

Cor en Sieni van HAVONOS, Fr. Provincial
(Jaffna), Fr. Gunam en Gerard van ZOA
bezochten onze instelling op 16 november
2011.

De studenten ervoeren het bezoek van Cor en Sieni als een
stimulans. Op hun beurt kwamen onze gasten meer te
weten over de ambities en ervaringen van onze studenten.
Na het bezoek kwamen alle betrokken hulpverleners bijeen
om de verdere ontwikkeling van het programma te
bespreken.

Tot zover het verslag vanuit de Vanni. Wij zijn bijzonder blij dat we kunnen bijdragen aan de goede
werken die daar in gang zijn gezet. Wij hebben regelmatig contact met onze contactpersonen ter plaatse
en worden goed op de hoogte gehouden.
Samenwerking met ZOA
In ons nieuwsbericht van december vertelden we al over de aanstaande samenwerking met ZOA.
Inmiddels zijn de contracten ondertekend. ZOA bouwt shelters en Havonos zorgt voor toilet en
watervoorziening.
Voor dit project hebben wij wederom een aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen voor een financiële
ondersteuning net als bij de RCTM-school. Zodra we weten waar we aan toe zijn, komen we met onze
actieplannen voor de fondsenwerving. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden. We kunnen nu al wel
melden, dat uw bijdrage aan dit project meer dan welkom is!
Havonos-winkel
Wij hebben het unieke aanbod gekregen, om de leegstaande winkelruimte aan de Nieuwe Markt in
Raalte (het Huis van Sinterklaas) een tijdje te gebruiken. Inmiddels hebben we zoveel spullen en
materialen gekregen, dat het aantrekkelijk is om dit vanuit deze locatie te gaan verkopen. Houdt u krant
en nieuwsbericht in de gaten, en kom gerust langs. Natuurlijk is het fijn als u dan ook wat koopt, maar
kijken en ons een hart onder de riem steken mag ook.

Last but not least; Havonos heeft via Rolf de Groot een fantastische schenking van € 1000.- gekregen,
wij zijn er heel blij mee, Rolf geweldig bedankt!
Tot zover dit nieuwsbericht. Namens het bestuur, groet ik u allen hartelijk en bedank ik u voor uw steun
en belangstelling.

