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Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Sinterklaas heeft weer de boot genomen naar Spanje,
en de eerste kerstbomen staan al in gezellig ingerichte huizen. Op de valreep willen we u nog bijpraten,
zodat u helemaal op de hoogte bent van onze – en die van anderen, zoals van Brede school Raalte dorp
– activiteiten. We wensen u weer veel leesplezier toe.

Wilde Ganzen vliegen voor Havonos!
Op zaterdag 28 december 2013, om 11:29 uur vliegen de Wilde
Ganzen op Nederland 2 voor Havonos.
Wij vinden dat geweldig, en een grote eer dat ons project hiervoor geselecteerd is. Bent u in de
gelegenheid, kijkt u dan met ons mee.

Inmiddels hebben we, met elkaar, voor de bouw van de 2 gemeenschapshuizen al zoveel geld bij elkaar
gespaard, dat Wilde Ganzen al een eerste overboeking naar Sri Lanka heeft kunnen doen. De bouw kan
dus beginnen, mede dankzij uw hulp!

 

Bus voor Havonos in Sneek 
In het centrum van Sneek staat een Albert Heijn. En in die
Albert Heijn staat… een Havonos-bus! Bij de emballage, waar
bezoekers hun statiegeldbon in kunnen doen. Cor met Sander
Mons (bedrijfsleider)hebben daar zelfs de lokale krant
gehaald. zie: http://www.sneekernieuwsblad.nl

De Ieme is (nu): Brede School Raalte dorp 
Even een correctie op het bericht in de vorige Nieuwsbrief.
Het is de Brede school Raalte dorp die actie gaat voeren voor
Havonos. De Ieme is de oude naam van deze school, dus
vandaar de vergissing.

Natuurlijk zijn we – nog steeds – heel blij met het idee van de kinderen van deze school; dat spreekt
vanzelf! Inmiddels is er meer bekend over één van de acties. De opbrengst van de Kerstmarkt van de
school is namelijk bestemd voor Havonos. Mis het niet en kom allen! Ze zijn hier heel druk mee. De
Kerstmarkt vindt plaats op donderdag 19 december, van 18:30 tot 19:30 uur op het schoolplein
(Esstraat 3-5, Raalte). 
De kinderen van de Brede School Raalte dorp gaan in 2014 ook nog een sponsorloop organiseren. Hoe
leuk is dat?

Wat een geweldig gebaar van stichting Just Now uit Limburg!
Tijdens een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de Rabobank Foundation, kwamen een kleine 20
organisaties bij elkaar, die één gemeenschappelijk doel hebben: hulp bieden aan noodlijdende mensen
in Sri Lanka. Doelgroepen en locaties zijn verspreid over heel Sri Lanka en maar een enkele organisatie
is actief in het Noorden, omdat hulpverlening daar zo lastig is vanwege de situatie daar. Met één van de
andere organisaties die zich inzet voor de mensen in het Noorden van Sri Lanka, Just Now, hebben wij
kennis gemaakt. Die kennismaking was plezierig en de herkenning van de problematiek groot. Aan een
half woord hadden we genoeg.
Dat deze kennismaking nog een plezierig staartje zou krijgen, hadden ook wij niet verwacht. 

Groot was onze verrassing toen Just Now
contact met ons opnam en vertelde dat zij
samen met stichting Pietje een benefiet-
diner wilden organiseren ten behoeve van
ons werk in Sri Lanka. Met grote
dankbaarheid hebben we dit aanbod
aangenomen. De donatie komt geheel ten
goede aan het project dat wij gezamenlijk

http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/26162/havonos-bus-bij-ah-helpt-sri-lanka


met Wilde Ganzen voeren, namelijk de
bouw van twee multifunctionele centra in
ons projectgebied. Geweldig toch!
Het was een groot succes. Zie hieronder
het verslag van Petra van Lokven.

Srilankaans diner t.b.v. een multifunctioneel centrum in Noord- Sri Lanka.
Zondag 1 december jl. werd er in gemeenschapshuis Oos Kaar in Sittard een Srilankaans diner
georganiseerd t.b.v. het goede doel, een multifunctioneel centrum in Noord-Sri Lanka, dat gebouwd
wordt door stichting Havonos met ondersteuning van Wilde Ganzen.
Voor deze activiteit hebben 2 stichtingen, te weten Stichting Just Now en Stichting Pietje, de handen
ineen geslagen en de plannen hiervoor uitgewerkt. Na een goede voorbereiding bleken er uiteindelijk
125 gasten zich te hebben aangemeld, waaronder 12 kinderen. Een groep Sri Lankanen, die inmiddels al
heel wat jaren in Nederland wonen, heeft met veel liefde en plezier gekookt. Klik hier voor de foto's.
Het 3 gangendiner werd geserveerd in een gezellige zaal, waarbij passende muziek gedraaid werd.
Tussen de gangen door volgde een Powerpoint presentatie. Hierbij gaf Kumar tekst en uitleg voor welk
project het geld ingezameld werd. De gasten konden genieten van authentieke gerechten in een
sfeervolle ambiance aan mooi gedekte tafels. 
Het samen eten voor een goed doel geeft een speciale sfeer; een gevoel van saamhorigheid waarbij je
gezamenlijk iets kunt betekenen voor anderen. We kunnen terug kijken op een geslaagde actie. Dit diner
heeft, met de verschillende donaties aangevuld, een bedrag van 2600 euro opgebracht! Het voelt goed
om samen een steentje bij te kunnen dragen aan het welzijn van de medemens.
Namens alle betrokkenen. 

Salland vocaal zingt op 21 december voor Havonos
Nog meer goed nieuws van het donatie-front. Onlangs kregen wij bericht dat mannenkoor Salland
Vocaal de opbrengst van haar kerstsamenzang dit jaar aan ons
doneert. http://www.kerstsamenzangraalte.nl/?page_id=8 Geweldig vinden we dat. De
Kerstsamenzangavond vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 december. Aanvang 19:00 uur en de locatie
is de Pauluskerk in Raalte. Wij zijn dan ook aanwezig met een informatiestand.

Havonos op Facebook, ook met een eigen boekenwinkel
Heeft u ons al op Facebook gevonden? Zo niet, en heeft u wel een Facebook-profiel, volgt u ons dan. Zo
blijft u helemaal up-to-date met het laatste Havonos-nieuws.

Op Facebook vindt u ook de link naar onze boekenwinkel. Dit is een virtuele boekenwinkel van
YouBeDo.com, waarover we al eerder hebben geschreven. Wanneer u boeken via onze boekenwinkel
koopt, betaalt u hetzelfde als bij bol.com en andere aanbieders (mits zij een bepaald boek niet in een
aanbieding hebben natuurlijk). Het mooie van onze boekenwinkel bij YouBeDo.com is echter dat
YouBeDo van elke aankoop 10% doneert aan Havonos. U betaalt dus niet teveel, en indirect steunt u
ons werk. Overweegt u dus de aanschaf van een boek, dan heel graag via YouBeDo en het goede doel
Havonos!

Tot slot
Cor voelt zich nog steeds redelijk goed. Het is niet te bevatten dat er zo’n ernstige en heftige ziekte in
zijn lijf woekert. Wat 2014 ons zal brengen, daar durven we nauwelijks aan te denken. We leven met de
dag en genieten van de dingen die wel mogelijk zijn en die ons gegeven worden. Het werk voor Havonos
is voor ons een goede afleiding en een lichtpuntje in ónze duisternis. De steun van u allen hier, en de
dankbaarheid van de mensen in Sri Lanka, doen ons heel veel en ook heel goed. Wij danken u allen voor
uw gedachten, gebeden en stille gebaren.

http://havonos.nl/Downloads/sponsordiner.pdf
http://www.kerstsamenzangraalte.nl/?page_id=8


Deze tijd van het jaar staat traditioneel in het teken van de overgang van het oude naar het nieuwe. En
van lichten in duistere nachten. We wensen u deze decembermaand heel veel mooie lichtpunten toe en
wensen u een mooie overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Moge 2014 u alle goeds brengen. We
hopen u dan weer te mogen ontmoeten. Via onze site, via Facebook, of face-to-face. Dank alvast voor
uw aandacht en steun van ons werk voor Havonos in 2013.
Hierbij de prachtige Kerstkaart van onze partnerorganisatie OMI uit Jaffna Sri Lanka.

 

Dear all the members and sponsors of HAVONOS!
May the Baby Jesus give you all good tidings in the time of Christmas.

Merry Christmas everyone! Thank you for your support.
Happy and Peaceful New Year.

Oktober

Spraken we in de vorige nieuwsbrief nog over de zomer, nu is het duidelijk herfst en hebben we de
eerste zuidwesterstormen al achter ons. In de afgelopen 2 maanden is er weer genoeg gebeurd om
verslag van te doen, zoals het bezoek van Father Paul aan Raalte. We hopen dat u weer met plezier met
ons meeleest.

 

Bezoek Father Paul
In september en oktober bracht onze
contactpersoon in Sri Lanka, Father Paul van
O.M.I. een bezoek aan Europa. Tijdens zijn bezoek
aan diverse landen had hij eind september ook nog
een bezoek aan Raalte ingepland, waar hij
logeerde bij Cor en Sieni. Father Paul heeft ook
nog kunnen genieten van een boottocht door de
grachten van Amsterdam en kennis gemaakt met
Coen Gorter.



   
Zaterdag bij de koffie kennis gemaakt met
bestuurslid Sacha en daarna naar de Basiliek van
Raalte en naar Streetlive, waar Els zich ook bij
ons aansloot . Het was fijn om elkaar weer te
ontmoeten en bij te praten over de
ontwikkelingen in ons projectgebied. Father Paul
bracht woorden van dank mee van de inwoners
van de Vanni, gericht aan u, omdat u het mede
mogelijk maakt dat er zoveel goeds voor hen
gebeurt, waardoor er weer hoop is op een betere
toekomst.

 

    

Klik hier voor meer foto's van Father Paul in Nederland.

Donaties
In de afgelopen weken hebben we verschillende donaties mogen ontvangen. Zo heeft Scouting Raalte
heeft € 75 overgemaakt, en van Frésena-Salland B.V. mochten we € 250 in ontvangst nemen. Prachtige
gestes, waarvoor we de gulle gevers dankbaar zijn. We garanderen dat deze giften een goede
bestemming krijgen.

OBS – Daltonschool De Ieme voert actie voor Havonos

 

Heel blij zijn we met de toezegging van De Ieme om een
actie rond Kersttijd te organiseren, waarvan de opbrengst
bestemd is voor Havonos. Bijzonder is dat het besluit, om
Havonos als goed doel aan te merken voor de kerstactie, is
genomen door de kinderraad, dus een vertegenwoordiging
van de leerlingen van De Ieme zelf.

Geweldig, en natuurlijk wensen we iedereen die deelneemt aan deze actie heel veel succes toe.
Ook hebben wij andere Raalter-scholen benaderd, daarover later meer.

Financiële verantwoording
Het Jaarverslag over 2012 is gereed en goedgekeurd. Wij kunnen nog steeds verklaren dat 99% van de
donaties naar de projecten gaat, en dat de overige 1% wordt besteed aan kosten zoals bankkosten. In
deze tijden, waarin het ene na het andere schandaal rond Goede Doelen de kop opsteekt, mag dat best
gezegd worden. Zelfs onze accountant, René van Hoogstraten van Brinkhuis Hoogstraten Accountancy,
doet zijn werk voor ons pro deo. René, ook jij heel hartelijk dank voor je geweldige inzet!

Kerstsamenzang 21 december 2013 in de Pauluskerk.
Op de valreep, voor het plaatsen van het nieuwsbericht, werden wij blij verrast met de mededeling van
Joop Hinnen, voorzitter van Salland Vocaal, dat de opbrengst van de collecte van de kerstsamenzang
voor stichting Havonos zal zijn. 
Naast mannenkoor Salland Vocaal doen (tot zover bekend) de volgende koren/groepen mee:
Ars Cantandi gemengd koor;.- Interval Popkoor uit Wijhe;- Kerstmannenorkest van St Ceacilia; - Klaas
Bos orgel; - Kinderkoor; - Solist Coen Bril (aanstormend talent 2011); - 2 trompettisten.

En verder…
Cor reist geregeld op en neer naar Amsterdam, om daar een zware chemotherapie en bestralingen te
ondergaan. Ondanks dat voelt Cor zich redelijk goed. Het werk voor Havonos geeft de noodzakelijke
afleiding. Helaas kon Cor vanwege een kuur in Amsterdam niet naar de jaarlijkse vrijwilligersavond op 3
oktober, waar vrijwilligers in het zonnetje werden gezet en waar zij konden deelnemen aan allerlei
cursussen en of workshops. De bestuursleden Sieni, Marja en Sacha,(Els kwam later) hebben de avond
wel bezocht en veel opgestoken van onder anderen het penningmeesterschap en het schrijven van
Nieuwsbrieven. Het was weer een mooie avond, met dank aan Marieke Korterik en de organisatoren van
De Landstede.

Augustus

Wat hebben we een lange, prachtige, zomerse zomer gehad. Het leek alsof we het voorjaar hebben

http://havonos.nl/Downloads/BezoekFatherPaul2013.pdf


overgeslagen, en direct vanuit de winter de zomer in zijn gedoken. We hopen dat ook u heeft genoten
van het mooie weer en dat u heerlijk uitgerust, misschien wel na een welverdiende vakantie, klaar bent
voor het najaar en de winter. 
Bij Havonos zijn we ook weer van start gegaan. De eerste vergadering hebben we weer achter de rug en
we hebben weer een en ander te melden. We nodigen u van harte uit om met ons mee te lezen.

Bezoek aan de projecten in Sri Lanka

 

De aanleiding is zwaar en verdrietig, namelijk de
ernstige ziekte van ons bestuurslid Cor. Dat had wel
direct tot gevolg dat Cor en Sieni eind juli “halsoverkop”
naar hun geliefde Sri Lanka zijn gegaan, nu het nog kon.
Uitrusten van de spannende tijden die achter hen lagen
en energie opdoen voor de zware tijd die mogelijk op
hen wacht, en natuurlijk ook met eigen ogen de
projecten bezoeken. Een stukje uit hun korte verslag,
dat ze bij thuiskomst met diverse mensen hebben
gedeeld (Sieni is bezig met een uitgebreider verslag voor
op de site, maar dat kan, gezien de omstandigheden,
nog wel even op zich laten wachten):

Onze Sri Lanka reis zit er weer op en het was geweldig. Wij hebben vakantie gevierd, leuke, boeiende
mensen ontmoet en natuurlijk onze projecten bezocht. We hebben een fantastische tijd en heel veel
plezier gehad met Father René en de chauffeur Jenny, zij hebben ons vanaf het hotel begeleid. 

Eerst hebben wij onze oude projecten bekeken in Nilaveli en Sampalthivu en ook oude bekenden gezien
en gesproken, daarna in Trincomalee een HinduTempel bezocht boven op een berg met een prachtig
uitzicht.
De volgende dag naar het kindertehuis van de Good Shepherd Sisters waar wij een heel warm ontvangst
kregen met de bijbehorende bloemenslingers.

 

Er werd voor ons gedanst en gezongenen wij kwamen er ook niet onderuit, wij moesten ook zingen, wel
heel spontaan allemaal. In een apart huis op het terrein hebben wij jonge meisjes bezocht die ongewild
zwanger zijn geworden (meestal door verkrachting) met hun baby’s, die verder nergens naar toe kunnen
en hier opgevangen worden, behoorlijk confronterend en verschrikkelijk primitief allemaal.

  



Wij waren erg onder de indruk om te kunnen zien hoe de vrouwen van het Sewing Centre in
Kanagapuram zich ontwikkelen en hoe professioneel de cursussen gegeven worden, de vrouwen zijn zo
enthousiast, heerlijk om te zien en dat het zo goed functioneert.

Ook hebben wij het gebied bekeken van Fr. Joy en Fr. Peter, waar wij met ondersteuning van Wilde
Ganzen, een gemeenschap/dorpshuis gaan bouwen waar de mensen bij elkaar kunnen komen en waar
ze een beroep kunnen leren. Deze mensen hebben jarenlang in kampen geleefd en zijn nu gedropt
zonder enige voorziening, ze leven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Wij zijn heel blij dat wij de
mensen mogen gaan helpen om ze een positief toekomstperspectief te kunnen bieden.

Project Wilde Ganzen
Sieni schrijft het al in haar verslag: We hebben de goedkeuring van de Wilde Ganzen voor de bouw van
2 gemeenschapshuizen, midden in het voormalige oorlogsgebied in het noorden van Sri Lanka. Deze
gemeenschapshuizen zijn bestemd voor educatie (o.a. beroepsonderwijs), gezondheid en cultuur. Voor
de realisatie van dit grote project zijn we momenteel fondsen aan het werven. Wilt u ook een steentje
bijdragen? Dat zou fantastisch zijn! U kunt uw bijdrage overmaken naar giro 40000 t.n.v. Wilde Ganzen
(IBAN: NL53INGB0000040000), onder vermelding van: HAVONOS 2013.620.

  

De Oude Kassa in Veenendaal
De Goededoelenwinkel "De Oude Kassa" in Veenendaal werkt volledig met vrijwilligers en doneert elke
maand haar opbrengst aan 2 geselecteerde goede doelen. Wij prijzen ons gelukkig dat we al meerdere
keren hebben mogen meedelen in de opbrengst. Dit jaar was een deel van de opbrengst over de maand
juni bestemd voor Havonos. Dat betekent een gift van € 1.725,=! Dankbaar en blij hebben we dit
prachtige bedrag in ontvangst genomen.

Stitch ’n Style ’n Spirit (1%-club) in Glossy Expresso Magazine najaar 2013
In het prachtige glossy Magazine van Expresso Fashion besteden ze aandacht aan ons vrouwenproject
bij de 1%-club. Het ziet er schitterend uit. Wilt u ook helpen het bedrag van € 3.087 vol te maken? Ga
dan naar de site (www.1procentclub.nl), zoek ons project op, en volg de aangegeven stappen. Hartelijk
dank alvast.

 

En verder…
Als alles goed gaat komt Fr. Paul naar Europa en zal ons eind september ook
bezoeken, wij zien er naar uit.
Ondanks alle tegenslag in Huize Schouten, gaan we door. Door, omdat Cor en
Sieni met eigen ogen hebben gezien dat de nood heel hoog is, en dat er, met
behulp van uw bijdrage, zoveel goeds gebeurt met de gegeven donaties. Het
werk voor Havonos brengt afleiding en voldoening.
Wij blijven hopen op versterking binnen het bestuur, die ons met raad en daad
wil bijstaan.

http://www.1procentclub.nl/


Juni

De zomer heeft zijn intrede gedaan, maar helaas hebben we, wat het weer betreft, daar nog niet zo heel
veel van gemerkt. Het betekent wel dat we – langer – actief blijven. Het laatste nieuws leest u hier.

Update School voor vrouwen
Op deze school krijgen vrouwen en meisjes, naast naailes, les in allerlei vaardigheden die betrekking
hebben op hun vrouw-zijn, zoals visagie, icing, bruidshaarmode etc. Naaischool alleen dekt dus – allang
– niet meer de lading. Onlangs is de derde shift studentes afgestudeerd en ze hebben allemaal een mooi
certificaat in ontvangst mogen nemen. Klik hier voor een mooie powerpointpresentatie, gemaakt
door onze contactpersonen in Sri Lanka. Van elke foto straalt de blijheid en dankbaarheid je tegemoet.
Met ontroering hebben we de prachtige presentatie dan ook bekeken en we bedanken u allen, omdat u
ons heeft geholpen dit mooie resultaat te bereiken.

1%-club
Nog even over de vrouwen: In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de nieuwe naam van ons project
bij de 1%-club. Misschien heeft u het al opgezocht? Zo niet, dan kan ik u vertellen dat er een foutje in
de projectnaam was geslopen (even wennen, ook voor ons). De correcte naam van het project is: Stitch
’n Style ’n Spirit. 
De teller staat vandaag op € 130 en we willen graag € 3.087 binnen halen voor dit project. Dus: Wie
helpt ons helpen? Dank u wel alvast!

http://havonos.nl/Downloads/3rd%20batch%20final%20report(OBTEC)juni%202013.pptx


 

   

 

Het opmaken van een bruid

Ganzeneieren voor Havonos
Gerda de Weerd kwam ons onlangs € 30 brengen. Dit was de opbrengst van de verkoop van
ganzeneieren in de winkel van Aspergebedrijf de Weerd, hier in Raalte. Normaal gesproken staan wij elk
jaar tijdens de Apergefair met een stand bij de Weerd en mogen we, naast ons eigen aanbod, de
ganzeneieren van Gerda verkopen. Door allerlei omstandigheden moesten we dit jaar helaas overslaan.
Het was dan ook een grote verrassing voor ons, en hartverwarmend, dat Gerda – donateur en
medewerkster van Havonos van het eerste uur – nu zelf de eieren voor ons heeft verkocht. En ze
vertelde dat ze doorgaat met de verkoop zolang de winkel open is. Gerda, heel hartelijk dank!

Nieuwe statiegeldbussen
Met de nieuwe statiegeldautomaten bij de supermarkten, waarbij je door een druk op de knop je
statiegeld kunt doneren aan een – door de supermarkt(keten) gekozen – goed doel, is het lastiger om
een plekje voor onze bussen te vinden. Toch lukt dat nog steeds, doordat veel supermarkteigenaren ons
werk weten te waarderen. Super vinden we dat! En we zijn ook heel erg blij dat leerlingen van CSG
Reggesteyn in Nijverdal, onder de bezielende leiding van Wim van de Merwe, weer een aantal bussen
voor ons hebben gemaakt. We hopen er snel een mooi plekje voor vinden. De coating van de bussen is
wederom gesponsord, door M-Ring Coating in Heerde, ze zien er heel mooi uit. Allen heel hartelijk dank
voor jullie hulp en bijdragen.

Vakantie



Dit jaar beginnen de vakanties in onze regio vroeg. Volgende week al vertrekken de eersten naar
binnen- of buitenland, of ze vieren hun vakantie in eigen land. Waar u ook bent deze zomer, de mensen
in ons projectgebied in Sri Lanka, onze contactpersonen daar, en natuurlijk ook wij zelf, wensen u een
heerlijke, ontspannen zomer en vakantie toe, en voor straks een goede opstart. Geniet ervan, en heel
graag tot ziens, horens of mails in september. Misschien kunnen we u dan al wat meer vertellen over
onze nieuwe projecten en de vernieuwde website!

Op bezoek bij 2 projecten van Havonos Door Els Weerstra

 

’s Ochtends 9.30 uur liep ik op mijn slippers met mijn
backpack door de zachte regen naar het busstation. Ik nam de
bus naar Vavuniya waar ik had afgesproken met Father René
Beshman. Hij zou me daar om 12 uur oppikken, dus ik gokte
er maar op dat deze bus rond 12 uur zou aankomen.
Ik gokte goed; ik was zelfs iets te vroeg. Niet veel later reed
ik met Father René naar het "Arrupe" Kinderweeshuis in
Vavuniya van de Good Shepherd Sisters waar 28 meisjes in de
leeftijd van 10-16 jaar verblijven. Velen van hen hebben een
ouder (vaak de vader) verloren in de oorlog. Eén zuster en de
hond Lakki houdt de hele roedel bij elkaar. 
Daar aangekomen stapte ik uit de auto en werd ik meteen
toegezongen door de meiden die netjes in rijen waren
opgesteld. Ik werd heel warm ontvangen en versierd met een
zelfgemaakte bloemenkrans. Na een voorstelrondje in
voorzichtig Engels, kreeg ik een heerlijke uitgebreide lunch
voorgeschoteld speciaal voor mijn komst klaargemaakt.

De heerlijke lunch met Father René
Beshman   

De zuster, een hele lieve ingetogen vrouw, liet me het pand zien. Boven is er een lesruimte, een
computerlokaal en een gastverbijf. Beneden is er een grote open zaal, de keuken en de slaapkamers van
de meiden. 

De lesruimte.

Tot mijn verbazing hadden ze toen nog een hele zang- en
dansvoorstelling voorbereid! En natuurlijk moest ik ook
dansen. En zingen. En speechen. Een beetje veeleisend
waren die meiden wel!

 

De onverwachte dans- en zangvoorstelling.   



 

Hierna nam de zuster me mee naar het huis ernaast waar zwangere vrouwen en jonge moeders
verblijven. Het zijn allemaal vrouwen die ongewenst zwanger zijn geraakt, velen na misbruik. Ik hoorde
een verhaal van een vrouw die was verkracht. In het huis was een babykamer met 6 baby’s en 1
slaapzaal waar ongeveer 12 vrouwen verblijven. De vrouwen kwamen uit de hele omgeving en duiken
hieronder: ze zijn een schande voor de familie. De kinderen worden na geboorte ter adoptie afgestaan,
wat de vrouwen dan doen is mij onduidelijk. Het was vreselijk om te zien hoe de vrouwen hier leven. 

 

Tegen het einde van de middag was het tijd om op
weg te gaan naar Kilinochchi, nog verder het
noorden in. Maar niet zonder eerst een groepsfoto
te maken! De hele rit was het aan het regenen.
Father René voldeed niet aan mijn beeld van
priesters als timide en ingetogen mannen. Nee,
Father René praatte veel en hard en kreeg zo’n
200 telefoontjes per dag die hij allemaal probeerde
te beantwoorden. Maar vooral was hij een
ontzettend aardige en hartelijk man, die het heel
erg leuk vond om mij deze twee projecten te laten
zien. Het Singalese leger is nog altijd aanwezig in
het noorden.

Een groepsfoto bij het afscheid   

In Kilinochchi aangekomen reden we een groot terrein op met rechts een prachtige bibliotheek en aan
de linkerkant een kerk. Vannacht zou ik hier blijven slapen in het guesthouse dat bestond uit 2 kamers.
’s Avonds heb ik iets gedronken met 4 priesters; nooit gedacht dat ik dat ooit zou doen!

De volgende ochtend werd ik naar een vrouwenproject in Kanagapuram gebracht.
De dag begon met een heerlijk Sri Lankaans ontbijt bij de priester thuis die dat project begeleidt.
Natuurlijk was daar de altijd aanwezige rice & curry, jammi! 

Ook hier kreeg ik weer een bloemenkrans, dit keer wel 3. Ik werd traditioneel begroet met kaarsen en
wierook. Er worden hier verschillende opleidingen aangeboden zoals een naaicursus als ook trauma
counseling, ook aandacht voor de persoonlijke verzorging. Dit alles vergroot het zelfvertrouwen van de
vrouwen, zij hebben vrijwel zonder uitzondering, een bijzondere, soms jarenlang durende, traumatische
ervaring achter de rug door oorlog en natuurrampen (tsunami dec. 2004). Ze moeten weer leren om
vertrouwen in het leven te krijgen.

De priester liet me de werkkamer zien, waar de vrouwen les krijgen en de producten maken.
Mooie naaimachines!!! Daar lagen ook al hun producten uitgestald: dekens, pannenonderzetters,
bloemendecoraties, vlinders en een hele leuke vis. Van deze laatste was er maar één exemplaar, dus ik
vroeg wie deze had gemaakt. Het meisje werd er helemaal verlegen van, maar ik heb haar op ’t hart
gedrukt er meer te maken; de vis is zo leuk!



De gemaakte producten en de naaimachine waar de vrouwen op werken.

 

   

 

De meiden, zo’n 30, die de training volgen zijn allemaal rond de 19-20 jaar. Een paar zijn getrouwd en
ze komen allemaal uit de omgeving. 

 

De training duurt 3 maanden; dan
hebben ze genoeg kennis en
vaardigheden om bijv.als naaister
aan de slag te gaan. Na de
rondleiding was het tijd voor wat
gezelligheid. Ik ben bij de meiden
gaan zitten die allemaal
supernieuwsgierig naar me waren:
ben je getrouwd, hoe oud ben je,
kan je een liedje zingen? En dus
ging ik weer in mijn zang- en
dansmodus! Ik hoop dat ze nu fan
zijn van The Beatles. En ik hoop dat
ze nog veel mooie producten
maken, ik hou ze in de gaten!

De meiden van de naaiopleiding  

April

Eindelijk is het voorjaar. De vogels nestelen en verleiden elkaar – en ons – met hun prachtige gezang.



En zowaar, de temperatuur stijgt eindelijk naar normale waarden, terwijl de zon ook zo nu en dan
schijnt. Ook wij van Havonos hebben het voorjaar in onze bol en zijn nieuwe projecten gestart, waarover
we u graag informeren.

Multifunctionele gemeenschapshuizen
U leest het goed: huizen in meervoud!
Zoals u inmiddels weet, hebben wij een goed contact opgebouwd met de Fathers O.M.I. Er is veel
overleg via Skype en of mail. De Fathers zijn met fantastisch werk bezig in de Vanni, gericht op de
opvang van – vaak ernstig getraumatiseerde – gezinnen. Het is hun doel, en ook dat van ons, om die
mensen weer een lichtpuntje te geven in hun soms inktzwarte beleving van hun omgeving en de wereld
waarin ze leven. 

 

Om dat doel te kunnen bereiken, zijn
ontmoetingsplaatsen nodig. Plekken waar de mensen uit
de gemeenschap opgevangen worden, bij elkaar kunnen
komen, cursussen kunnen volgen en een beroep te leren;
ervaringen te delen, en ook om blij te zijn, bijvoorbeeld
tijdens culturele ontmoetingen. Kunst, in de vorm van
bijvoorbeeld muziek en dans, is een belangrijke
uitlaatklep, en een goede manier om met trauma’s om te
gaan en deze te verwerken. Helemaal boven aan het
verlanglijstje van de Fathers staan dan ook de realisatie
van 2 multifunctionele gemeenschapshuizen.

Eén te bouwen in Mannar bij Fr. Peter, en één in Kokilai bij Fr. Joy, onder leiding van O.M.i. Fr. René
Beshman. Deze mensen komen uit het laatste vluchtelingenkamp, 

dat gesloten moest worden. De mensen zijn gewoon in
het bos gedropt zonder voorzieningen. 
( klik hier voor meer foto's van hun leefomgeving.)
Deze gemeenschapshuizen zijn bestemd voor de gehele
bevolking van het gebied, ongeacht leeftijd, ras, religie,
jong en oud. Daarmee sluit dit project naadloos aan bij
onze doelstelling. Met plezier kunnen we dan ook
vertellen dat we voor de bouw van beide huizen onze
steun hebben toegezegd. Dat konden we alleen maar
doen doordat u ons werk ondersteunt, en daar zijn en
blijven wij dankbaar voor.

 

Els Weerstra ex-medewerkster van de 1%-club
Op onze site staat al heel lang een link naar de 1%-club. Via deze organisatie hebben wij al een aantal
mooie projecten weten te realiseren, vooral de naaischolen en de opleidingen visagie, bruidsboeketten
maken en icing (een speciale manier van taarten maken). We waren verrast toen Els Weerstra, die actief
was binnen de 1%-club, contact met ons zocht, met de vraag of zij onze projecten in de Vanni mocht
bezoeken. Natuurlijk mocht zij dat en inmiddels is zij weer terug, vol enthousiaste verhalen, over de
gastvrijheid van de Fathers O.M.I. en de bevolking, maar vooral ook over de projecten. Els heeft de
Good Shepherds en de naaischool bezocht. Ze was onder de indruk, en heeft veel foto’s voor ons
gemaakt. Els zal nog een verslag hiervan maken. 

Nog een keer 1%-club
We blijven nog even bij de 1%-club, want graag willen we u attenderen op ons huidige project: Stitch, n'
Style n' Spirit. Els Weerstra heeft mede deze naam bedacht nadat ze de naaischool heeft bezocht. En we
zijn er blij mee, want we kunnen niet steeds “Kansen voor Vrouwen” blijven gebruiken. Stitch en Style

http://havonos.nl/Downloads/gemeenschapshuizen2013.pdf


zullen voor zich spreken, maar Spirit heeft misschien een uitleg nodig.
De naaischool is voor de vrouwen in de Vanni niet alleen een belangrijk nieuw doel in hun leven, of een
manier om straks in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Net zo belangrijk voor hen is de
mogelijkheid om elkaar in de naaischool te treffen, en elkaar de verhalen te vertellen van wat ze
allemaal hebben meegemaakt. Het is dus een belangrijke plek om, in een veilige omgeving, de trauma’s
van de oorlog te verwerken en weer vertrouwen in het leven te krijgen. En dat bedoelen we met Spirit.

Website 
Bent u gehecht aan onze website? Kijkt u er dan nog maar eens goed naar, want deze gaat veranderen.
Onze nieuwe, bevlogen vrijwilliger, Coen Gorter, heeft contact met ons opgenomen en ons ervan
overtuigd dat onze site “niet meer van deze tijd” is. Te veel tekst, waarin ook veel overlap, en zo zijn er
nog meer punten die voor verbetering vatbaar zijn. Coen wil er zijn tanden in zetten, nadat hij terug is
van zijn huwelijksreis. We zijn enorm benieuwd naar het resultaat en horen straks heel graag uw
mening!

Project ZOA en Wilde Ganzen
Dit project is nu helemaal afgerond en de Wilde Ganzen is tevreden over het resultaat en de
eindrapportage. Dat betekent dat de weg open staat voor het aanmelden van een nieuw project. Zeer
waarschijnlijk wordt dat één van de hier boven genoemde gemeenschapshuizen. We houden u op de
hoogte.

Oproep ondersteuning
We zijn nog op zoek naar:

Mensen die periodiek (eens per maand) statiegeldbussen voor ons willen legen, in supermarkten in
hun eigen regio;
Mensen die hun talenten (schrijven, organiseren, fondsenwerven) willen inzetten, om ons werk te
ondersteunen.

Wilt u meer weten? Belt u dan met Sieni: 0572 353447. Zij vertelt u graag meer.

Dit was het voor deze keer. Met uw aandacht, inzet en betrokkenheid, gaan wij verder met ons werk.
Daarbij weten we ons verzekerd van prachtige resultaten en de dankbaarheid van velen in het verre Sri
Lanka. Zij en wij groeten u allen hartelijk.

Februari

Inmiddels is het alweer februari 2013. De sneeuwklokjes steken weer voorzichtig hun kopjes boven de
nog koude grond uit. Het is hoog tijd om u weer op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

Naaischool en Project Good Shepherds
Beide projecten lopen als een trein. Er bereiken ons positieve en dankbare berichten via Sr.Chrishani en
Fr. Paul. Als je de foto’s vergelijkt van de leerlingen aan de naaischool, van een jaar geleden met die van
nu, dan is het verschil in gezichtsuitdrukking treffend. Ogen glinsteren weer van hoop en verwachting.



Waar we nu naar zoeken, zijn goede, betrouwbare opdrachtgevers, die de dames van naaiopdrachten
voorzien, zodat ze een meer gelijkmatig inkomen kunnen halen uit hun naaiwerk. We blijven u, die ons
heeft geholpen dit project mogelijk te maken, uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Project ZOA en Wilde Ganzen
Dit project is zo goed als afgerond: het geld is overgemaakt naar Sri Lanka en we wachten op dit
moment nog op de formele afhandeling. Tientallen gezinnen, teruggekeerd uit de kampen, profiteren
van hun nieuwe shelters (projecten van ZOA), met sanitair en een waterput in de nabije omgeving
(project van Havonos en Wilde Ganzen). Met een dak boven hun hoofd kunnen deze gezinnen bijkomen
van het geweld dat hen is overkomen en, heel voorzichtig, vooruit kijken naar de toekomst. Geweldig
dat dit mogelijk is.

Donatie Geef Gratis via SMS mogelijk
Ook de goede doelen gaan met de tijd mee. Het is nu mogelijk het werk van Havonos te steunen door
een gratis* SMS te sturen.
Het werkt als volgt:



1. U stuurt een SMS met de tekst: DONATIE 2375 naar 1008.
2. Vervolgens krijgt u een SMS terug met een validatiecode, zodat het zeker is dat u een donatie wilt

doen.
3. U bevestigt uw donatie en klaar is kees!

En voor alle duidelijkheid: 2375 is het nummer waaronder Havonos bekend staat bij Geef Gratis. Door
dit nummer te SMS-en, geeft u aan dat u aan ons wilt doneren. Uiteraard hopen wij dat er massaal
gebruik van wordt gemaakt…. Dank in ieder geval vast voor uw belangstelling. 
(*De SMS die u verstuurt naar 1008 gaat tegen het normale SMS-tarief van uw bundel af; de SMS die u
vervolgens terug krijgt, is helemaal gratis. Dit in tegenstelling tot veel SMS-acties, waar u vaak hoge
kosten betaalt voor een ontvangen SMS)

Oproep ondersteuning 
We hebben al eerder hier een oproep geplaatst met de vraag of u ons werk wilt ondersteunen. En dan
bedoelen we niet (alleen) financieel, maar fysiek. “Helpende Handen” zou je kunnen zeggen. We zijn
vooral op zoek naar:

Mensen die periodiek (eens per maand) statiegeldbussen voor ons willen legen, in supermarkten in
de regio;
Mensen die hun talenten (schrijven, fotograferen, organiseren) willen inzetten, om ons werk te
ondersteunen. 

Wilt u meer weten? Belt u dan met Sieni: 0572 353447. Zij vertelt u graag meer.

Gezocht: vaste sponsoren van kinderen

In de vorige nieuwsbrief (december
2012) schreven we het al: we
ondersteunen een project, waarin door
de oorlog getraumatiseerde kinderen een
speciaal programma krijgen, gericht op
het verwerken van hun trauma’s. Dat
gebeurt 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.

 

Voor dit project zoeken we donateurs die bereid zijn om zich voor een langere periode, bijvoorbeeld een
jaar, te verbinden. Met een donatie van € 5,= per maand kunnen wij al veel bereiken.
Doet u ook mee? Bij Cor Schouten (telefoon: 0572 353447) kunt u meer informatie krijgen over hoe u
een vaste donateur kunt worden. Of u gebruikt het donateursformulier op de website.

Oud gereedschap
Heeft u oud gereedschap over en zoekt u er een goede bestemming voor? Wij weten er eentje!
Tools4change, onderdeel van de stichting Betuwe Wereldwijd (www.betuwewereldwijd.nl), geeft uw
gereedschap een tweede leven en een prachtige bestemming. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met
Cor of Sieni Schouten.

Tot zover voor nu. We danken u heel hartelijk, zowel voor uw belangstelling, als voor uw steun van onze
projecten. Zonder uw hulp spelen wij het niet klaar.

Met een hele dankbare groet van de mensen uit het Vanni-district.

http://www.betuwewereldwijd.nl/



