Archief 2014
Wie helpt ons aan oude mobieltjes en lege cartridges??
Wie heeft nog (een) oud mobieltje(s) en lege cartridges liggen en daar niets meer mee doet? Wij zijn er
blij mee! We zamelen mobieltjes in voor de recycling en krijgen daar een klein bedrag voor, uiteraard
bestemd voor Havonos. Dus hebt u iets over, laat het ons weten of doe het in de brievenbus (Weidelaan
99, Raalte), of hang ze in een plastic zak aan de voordeur. Dank u wel alvast!

Kerstgroet 2014
We leven in de donkere dagen voor Kerst. De donkerte verdrijven we door lichtjes aan te steken.
Lampen, kaarsen, het maakt niet uit, als het maar licht geeft.
Schaduw kan niet bestaan zonder licht. Zonder licht beseffen we niet dat het ook donker kan zijn. En
hoe donker het soms ook lijkt te zijn, er is altijd een sprankje licht dat gloort aan de horizon.
Voor de mensen in Sri Lanka bent u, door uw aandacht voor onze projecten, een lichtpuntje in de
schaduw van hun bestaan. Hun dankbaarheid tonen ze met de volgende Kerstgroet.

Ook wij van Havonos zijn jullie – net zo – dankbaar voor de niet aflatende aandacht en steun voor ons
werk.
Zonder jullie bijdragen, in welke vorm dan ook, konden wij niet bereiken wat tot nu toe gerealiseerd is.
Dat beseffen we ons heel goed en jullie steun, ook voor Cor en Sieni in deze dagen vol persoonlijke
schaduwen, verwarmt ons hart, meer dan jullie ooit zullen beseffen.
We wensen u allen een Kerst van Licht en Warmte toe en alle goeds voor 2015!
Het bestuur van Havonos

November

Het einde van het jaar nadert. Buiten schijnt op dit moment de zon, maar het is er heerlijk fris. Met de
verwarming aan, en in de wetenschap dat in Sri Lanka de temperaturen momenteel heel anders zijn,
praten wij u graag bij over de voortgang van onze werkzaamheden, zowel in Sri Lanka, als hier in
Nederland.
Bouw tweede gemeenschapshuis, in Kokkilai, vordert gestaag

In het vorige Nieuwsbericht schreven wij dat de bouw
van het tweede gemeenschapshuis, het project dat
we kunnen en mogen realiseren met financiële steun
van de Wilde Ganzen, van start is gegaan. Nu kregen
wij het bericht en foto's van Fr. Joy dat de bouw mooi
opschiet. Zoals te zien op de foto, zijn de muren zo
goed als klaar en als het weer meewerkt, het regent,
het is moessontijd, kan het er dak binnenkort op, dat
zou mooi zijn.
Klik hier voor meer foto's van de vorderingen van de
bouw.

Gift Diaconie Raalte
Van de Diaconie van de PKN-kerk in Raalte (Protestantse Kerk Nederland - Plaskerk) hebben wij het
mooie bedrag van € 240 ontvangen. Heel hartelijk dank voor deze prachtige geste; we zullen er voor
zorgen dat we er een goede bestemming voor vinden, passend bij de doelstelling van de Diaconie!
Havonos bestaat in februari 2015 10 jaar; dat gaan we
(samen met u?) vieren!
De tsunami, die op Kerstdag 2004 zo verschrikkelijk heeft huisgehouden in de regio, was de directe
aanleiding om in februari 2005 Stichting Havonos op te richten. Komende februari 2015 is dat dus 10
jaar geleden. We willen dit graag met zoveel mogelijk mensen vieren, met een benefietdiner, uiteraard
met heerlijk Srilankaans eten. Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie, te beginnen met
het vinden van een geschikte locatie. Zodra we een datum weten zullen we dat via de website bekend
maken. Hou de site dus in de gaten!
Jaarrekening 2013
Accountantskantoor Brinkhuis Van Hoogstraaten Accountancy heeft weer – belangeloos – de
jaarrekening 2013 voor ons opgesteld. U vindt de jaarrekening [hier] Wij bedanken de accountants heel
hartelijk voor hun belangeloze werk en mooie gebaar, waardoor wij meer geld in de knip houden voor
onze projecten.
Ed van Houselt, nieuw bestuurslid en vice-voorzitter van Havonos
Na maanden van zoeken, hebben we eindelijk iemand gevonden, die zich met al zijn vermogens in wil
zetten voor ons werk: Ed van Houselt. Ed, die de taak van vice-voorzitter op zich neemt, zal zich in een
volgend nieuwsbericht aan u voorstellen. We zijn erg blij met de komst van Ed, die in de korte periode
dat hij voor en met ons werkt, al diverse nuttige en noodzakelijke taken op zich heeft genomen. Ed, van
harte welkom in het bestuur en we hopen lang en prettig met je samen te mogen werken!
Cor en Sieni: opa en oma van Noud Schouten
Veel lezers van onze nieuwsberichten kennen Cor en
Sieni Schouten, de oprichters van Havonos,
persoonlijk en weten dat zij een zware periode
doormaken op het gebied van hun gezondheid.
Daarom is het extra fijn dat we nu zulk mooi nieuws
hebben: Cor en Sieni zijn onlangs, voor het eerst in
het echie (want ze hebben al heel veel Srilankaanse

“kleinkinderen”, die hen opa en oma noemen), de
trotse opa en oma van kleinzoon Noud Cornelis Jaap.
Noud is een prachtige, gezonde baby, met alles er op
en er aan.
We wensen hem, samen met zijn ouders, Sander en Lies Schouten, een heel mooi, gezond en gelukkig
leven toe. En bovenal wensen we dat Cor en Sieni nog vaak en lang van hem mogen genieten!
Met dit mooie bericht sluiten we dit Nieuwsbericht af. Hartelijk dank weer voor uw steun, inzet en
belangstelling voor onze projecten!
Met een warme groet.

September
Wat gaat de tijd toch snel; het is alweer herfst! Hoog tijd om u te berichten over onze projecten.

Bouw tweede gemeenschapshuis, in Kokkilai, nu wel van start gegaan
In het vorige Nieuwsbericht kon u lezen dat het startritueel, dat vooraf gaat
aan de bouw, van het gemeenschapshuis in Kokkilai niet plaats kon vinden,
omdat Fr. Joy een ongeluk had gehad. Gelukkig is hij zover hersteld dat de
ceremonie inmiddels wel kon plaatsvinden. Op de foto’s klik hier ziet u hoe
dat ritueel, zoals we dat in het Nieuwsbericht van juli omschreven, plaatsvindt.
Nu de ceremonie is uitgevoerd, staat niets meer in de weg om met de start
van de bouw te beginnen. En dat is wat is gebeurd: de eerste contouren van
het nieuwe gemeenschapshuis zijn al zichtbaar! Fijn dat we dit, voor de
gemeenschap zo belangrijke project weer samen met De Wilde Ganzen
mogelijk kunnen maken.

Gift Oude Kassa in Veenendaal
Ook dit jaar werden we blij verrast met een gift van
Goededoelen (kringloop-)winkel De Oude Kassa in
Veenendaal. Maar liefst € 1.700 kregen wij op onze
rekening bijgeschreven! Wat is dit geld welkom, want
met de bouw van het gemeenschapshuis zijn we er nog
niet: er moeten ook nog een inrichting en
cursusmaterialen komen, wil het huis ook kunnen
draaien. We hoeven dan ook niet lang na te denken over
de besteding van dit mooie bedrag. Maaike Drok,
medewerkers en klanten van De Oude Kassa, heel erg
bedankt!
Gift stichting Herbahortus in Dedemsvaart
Op hun site staat: “De Stichting Herbahortus heeft ten
doel: het ondersteunen van sociale en maatschappelijke
instellingen op het gebied van educatie, gezondheidszorg
en maatschappelijk welzijn. Dit zowel in Nederland, als
wereldwijd”. Van deze stichting hebben wij een bedrag

van € 2.500 in ontvangst mogen nemen.
We zijn er stil van. Gezien de doelstelling van de stichting, past het om deze gift te besteden aan de op
te zetten volwasseneneducatie in het gemeenschapshuis te Kokkilai. En dat gaan we ook doen. Het
bestuur van de stichting zeggen wij bij deze hartelijke dank voor de werkelijk genereuze
gift. www.herbahortus.com
Giften Protestantse Gemeente Hellendoorn en Raalte
Bij het controleren van de stand van onze rekening in de afgelopen weken, rolden we van de ene naar
de andere verrassing. Want ook van de Protestantse Gemeente Hellendoorn mochten we een prachtig
bedrag ontvangen. Maar liefs € 608,74 werd opgehaald voor het werk van Havonos tijdens een
avondmaalcollecte. En van de diaconie Raalte weer een mooi bedrag van € 240. Alle gulle gevers zeggen
wij hartelijk dank.
Nieuwe medewerkers voor Havonos
Wij zijn heel blij met de versterking van Ed van Houselt die binnen het bestuur de functie van
vicevoorzitter op zich zal nemen, hij zal Sieni met raad en daad bijstaan en taken van haar overnemen.
Ook zijn wij heel blij met dat wij weer een Sri Lankaanse medewerker hebben die onze woordvoerder
naar Sri Lanka zal zijn, zodat alles duidelijk en in 'eigen taal' gecommuniceerd kan worden.
O.M.I. heeft een nieuwe penningmeester: Fr. Victor
Zoals u misschien wel weet, na het lezen van de Nieuwsberichten, is het werken met
een betrouwbare contactpersoon (of contactpersonen) in Sri Lanka onmisbaar. In de
organisatie O.M.I. hebben we die noodzakelijke betrouwbaarheid gevonden. Vorige
keer maakten we melding van de opvolging van Fr. Paul door Fr. Edwin. Nu kunnen
we u berichten dat O.M.I. ook een nieuwe penningmeester heeft. We verwelkomen
Fr. Victor, als opvolger van Fr. René, en we wensen dat we met Fr. Victor een even
goed contact op kunnen bouwen. Fr. René wensen we alle goeds toe op zijn nieuwe
werkplek.
Actie voor Havonos door scholen in Raalte
We zijn zo dankbaar voor de hier boven genoemde giften, en we kunnen er veel goed werk mee doen.
De mensen in het projectgebied in de Vanni zijn ook geweldig dankbaar, omdat ze nu – eindelijk –
kunnen bouwen aan een betere toekomst, voor zichzelf en voor hun kinderen. De mensen zijn trots en
het liefst bouwen ze hun gemeenschap op eigen kracht op. Maar door het jarenlange oorlogsgeweld is er
zoveel kapot gemaakt, en is de armoede en ontreddering zo groot, dat ze hulp nodig hebben – en die
ook met dankbaarheid accepteren – bij het opkrabbelen uit het diepe dal waarin ze zaten. Het voelt
geweldig dat wij, met de steun van u en van velen, hen dat steuntje in de rug kunnen geven. En er is
veel geld nodig, willen we in korte tijd ook echt iets kunnen bereiken. Daarom zijn we ook in overleg met
verschillende scholen in Raalte, om mogelijk actie te voeren ten behoeve van het werk van Havonos.

Hoe die gesprekken verlopen en wat die acties inhouden, dat vertellen we graag in een volgend
Nieuwsbericht.

Hiermee sluiten we dit Nieuwsbericht af. We hebben
onlangs weer diverse foto’s
klik hier ontvangen uit Sri Lanka, die we graag met u
delen. Zo kunt u zelf zien waar we, met misschien wel
uw geld, mee bezig zijn en wat we daarmee bereiken.
Hartelijk dank voor uw steun, inzet en belangstelling
voor onze projecten!

Juli
Vorige maand heeft u een uitgebreid nieuwsbericht van ons kunnen lezen. Deze maand volgt daar een
kort nieuwsbericht op.
Foto-presentatie van de diploma-uitreiking

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat Cor en Sieni, tijdens hun reis naar Sri Lanka in mei, diploma’s
mochten uitreiken aan de dames die net zijn afgestudeerd aan de naaischool in Kanagapuram,
Killinochchi. Vanuit Sri Lanka ontvingen we een mooie powerpoint-presentatie, met foto’s van de
uitreiking en informatie over de opleiding. U kunt de presentatie hier bekijken.
Bouw tweede gemeenschapshuis
Nu het gemeenschapshuis in Mullikulam is opgeleverd, zou deze week,
op 15 juli, het ritueel plaatsvinden dat het startsein is van de bouw van
het volgende gemeenschapshuis, in Kokilai. Door trieste
omstandigheden heeft dit vertraging opgelopen doordat Fr. Joy een

ongeluk heeft gehad. Fr. Joy is de verantwoordelijke voor dit
gemeenschapshuis en wij hopen van harte dat hij voorspoedig mag
herstellen. In de Nieuwsbrief van mei/juni vertelden we u al over dit
project, dat we weer samen met de Wilde Ganzen mogen uitvoeren.
Korte uitleg over het ritueel. In Sri Lanka wordt er een startritueel (ook wel ceremonie genoemd)
gehouden als men aan iets nieuws/groots begint. De start van de bouw van dit gemeenschapshuis is
natuurlijk iets die met een startritueel gepaard gaat. Het bijzondere aan deze ceremonie is dat er
geestelijke vertegenwoordigers van alle vier de religies in Sri Lanka, respectievelijk van Boeddhisten,
Hindoes, Moslims en Christenen het stukje grond zegenen en een voorspoedige bouw toewensen. Deze
ceremonie zal bijgewoond worden door vele dorpsbewoners, mannen, vrouwen en kinderen die het
gemeenschapshuis gaan gebruiken. Tijdens de ceremonie worden er olielampjes aangestoken en
kokosnoot open geslagen. Ook worden er en een aantal scheppen zand uitgegraven door de geestelijke
vertegenwoordigers en toekomstige beheerders.
Tijdens één van hun reizen aan Sri Lanka werd het Cor en Sieni duidelijk, waarom een
gemeenschapshuis zo belangrijk is voor de mensen in de Vanni.
Een gemeenschapshuis is bovenal een plek van ontmoeting. Van ontmoeting tussen culturen,
verschillende geloven, mannen, vrouwen en kinderen. In het gemeenschapshuis is iedereen welkom en
gelijk. Het is de plek om feest te vieren, maar ook om te treuren en te rouwen. Kortom: het is een plek
van verbinding en ook van hoop. Van samen-zijn en samen-doen, waar de bevolking plannen maakt om
met elkaar de schouders te zetten onder het werk dat nodig is om de gemeenschap; het dorp, weer op
te bouwen. En een plek om iets te leren, het is de bedoeling dat de mensen daar les krijgen en diverse
vaardigheden leren.
Dit sluit perfect aan bij onze doelstelling. Onze doelstelling is immers: “Wanneer iemand honger
heeft geef je hem geen vis, maar je geeft hem een hengel en leert hem vissen”
Volgens het bovenstaande principe werken wij en willen wij de kwaliteit van leven binnen het
projectgebied verhogen, door de sociale en economische levensstandaard te verbeteren.
Daarbij staat het waarborgen van de zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking centraal.

Welkom voor Fr. Edwin, de opvolger van Fr. Paul
De volledige naam van de opvolger van Fr. Paul is Fr. Edwin Selvarathnam
Vasantharajah.
We wensen Fr. Edwin veel succes toe in de functie van Provincial Superior
binnen de O.M.I., en we hopen ook met hem een goed contact op te kunnen
bouwen.

Tot zover dit nieuwsbericht. We wensen u allen nogmaals een heerlijke, mooie, zonnige zomer toe.
Mocht u nog op vakantie gaan: een fijne vakantie toegewenst, waarvan u straks hopelijk uitgerust en
gezond weer terugkeert.
Heel hartelijk dank voor uw aandacht, inzet en steun voor onze projecten!
Met vriendelijke groeten.

Mei / Juni
Het is alweer een poosje geleden dat u het laatste nieuwsbericht van Havonos heeft kunnen lezen. Hoog

tijd dus om u bij te praten.
Sieni en Cor naar de projecten in Sri Lanka
Dat het nieuwsbericht wat langer is uitgebleven, heeft ook te maken met de reis van Cor en Sieni naar
Sri Lanka en de projecten, waarvan ze eind mei zijn terug gekomen. Binnenkort vindt u een verslag en
foto’s van hun onvergetelijke reis.
Wel verklappen we alvast een tweetal belangrijke en
indrukwekkende gebeurtenissen, die ze tijdens hun reis
hebben meegemaakt:
Opening van het nieuwe "Sieco centrum."
Sieni en Cor hebben het prachtige gloednieuwe
gemeenschapshuis in Mullikulam feestelijk geopend. Het
gebouw, waarvan we in het vorige nieuwsbericht nog
vertelden dat de bouw was gestart, is mogelijk gemaakt
met de steun van De Wilde Ganzen.
De mensen in Mullikulam gaven Sieni en Cor een ontvangst zoals ze nog niet eerder hebben
meegemaakt, zo blij en dankbaar zijn ze met hun nieuwe plek voor ontmoeting. Die dankbaarheid komt
ook tot uiting in de naam die ze aan het huis hebben gegeven: Sieco (Sieni/Cor). Het was een heel
bijzonder en emotioneel gebeuren. klik hier voor meer foto's.
Bouw gemeenschapshuis van start in Kokilai met ondersteuning van Wilde Ganzen
Ook het verzoek van de gemeenschap van Kokilai, om daar een gemeenschapshuis te realiseren, hebben
we vorig jaar geadopteerd. En ook voor dit project hebben we de hulp van Wilde Ganzen gevraagd om
de bouw te kunnen realiseren, welke hulpvraag door Wilde Ganzen is aangenomen.
Nu kunnen we vertellen dat Wilde Ganzen onlangs een voorschot heeft overgemaakt, zodat de bouw van
start kan gaan. Eind van dit jaar is het gebouw naar verwachting klaar. We wachten met spanning af!

Diploma uitreiking
Ook mochten Sieni en Cor diploma’s uitreiken aan de dames die
net zijn afgestudeerd aan de naaischool in Kanagapuram,
Kilinochchi. Alweer de 5e groep, en de dames en meiden zijn net
zo trots, blij en gelukkig als de dames van de 1e
groepafgestudeerden.
Kijk hoe mooi ze eruit zien in hun zelf gemaakte sari. Er volgt
binnenkort nog een powerpoint-presentatie vanuit Sri Lanka,
over de opleiding en met foto’s van de uitreiking.

Afscheid Father Paul, die met pensioen gaat
Hoewel priesters niet met pensioen gaan, heeft Father Paul, de leider van OMI in Jaffna, per 1 juni 2014
zijn functie neergelegd en overgedragen aan zijn opvolger, Father Edwin. Tijdens hun reis in Sri Lanka,
hebben Cor en Sieni afscheid genomen van Father Paul en kort kennis gemaakt met Father Edwin. Het
afscheid van Father Paul is niet voor altijd: De contacten blijven, hij zal ons zeker weer in Raalte te
bezoeken. Hierover later meer. Wel zullen de contacten minder worden, wat we heel jammer vinden. We
werken nog niet eens zo heel lang samen met OMI. Daarbij was het contact met Father Paul altijd heel

prettig en intensief. We hopen dat we met Father Edwin net zo’n goede band op kunnen bouwen en we
wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie. Father Paul wensen we een mooie tijd toe, waarin hij
nog veel voor de gemeenschap van Sri Lanka hoopt te kunnen betekenen.
Tot zover het nieuwsbericht voor nu. We wensen u allen een heerlijke, mooie, zonnige zomer toe. En we
kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zonder uw (financiële) steun en hulp beginnen we niets, dus heel
hartelijk dank daarvoor!
Dit keer ook een speciaal dankwoord voor alle winkeliers die bereid zijn onze statiegeldbussen te
plaatsen, en natuurlijk voor hun klanten, die hun statiegeldbon doneren. Door deze steun bereiken we
prachtige resultaten. De blijheid en dankbaarheid van de mensen kunnen we alleen door middel van
foto’s en verhalen aan u overbrengen. De werkelijkheid is nog veel mooier; u zou het eens moeten
kunnen zien!
Dank u allen weer voor uw belangstelling, steun en uw inzet.

Maart
Twee maanden na ons vorige nieuwsbericht kunnen we melden dat er weer veel gebeurd is dat het
noemen waard is. Tijd voor een update van het nieuws dus.
Sponsorloop als afsluitende actie van Brede School Raalte dorp
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat op
19 december 2013 de Brede School Raalte
dorp een kerstmarkt hield, waarvan de
opbrengst van € 195 bestemd was voor
Havonos. En dat de school van plan was
nog een actie voor Havonos te houden,
namelijk een sponsorloop.
In februari was het zover. De kinderen
hebben zich enorm ingezet, met als
resultaat de prachtige totaal-opbrengst van
beide acties samen, van € 1.103. Doordat
de actie valt onder het project dat we
samen met Wilde Ganzen uitvoeren in
Mulikulam, verhoogt Wilde Ganzen de
opbrengst naar € 1.709 .
Dit geld zal bijdragen aan de inrichting van
de leslokalen van het multi-functionele
gebouw in aanbouw in Mulikulam. Tijdens
de viering van Carnaval op school werd het
bedrag aan Sieni en Cor Schouten
overhandigd. Een prachtig resultaat, waar
ze terecht trots op mogen zijn! Klik
hier voor meer foto's. Leerlingen en
leerkrachten van de Brede School Raalte
dorp hartelijk dank jullie betrokkenheid was
hartverwarmend.
Collecteren voor Havonos
Cor heeft in de Protestantse kerk mogen vertellen over het werk van Havonos, waarna
werd gecollecteerd. De opbrengst van de collecte was voor ons bestemd. Cor kan goed
uitleggen wat we doen, want de collecte heeft het mooie bedrag van € 268 opgebracht,
wat ook naar het project in Mulikulam gaat. Wat fijn dat zoveel mensen ons werk
financieel ondersteunen.

In memoriam: Johan Hemme

Op 13 februari 2014 hebben wij afscheid moeten nemen van Johan Hemme, zwager van Sieni en Cor.
Het verdriet om zijn heen gaan is groot en intens. Vanaf het eerste uur van oprichting van Havonos, was
hij betrokken en heeft hij zich ingezet.

Trouw leegde hij de (statiegeld-)bussen in Oldenzaal en Denekamp, waar hij in
de loop van de tijd bijzonder goede contacten met de winkeliers had opgebouwd.
Johan kon ook goed vertellen over ons werk. Zo heeft hij voor heel veel goodwill
in de omgeving gezorgd. Daar zijn wij hem erg dankbaar voor.
We missen Johan nu al. Niet alleen als zeer betrokken vrijwilliger van Havonos,
maar ook als familie. Dat zijn schoondochter Pauline zijn taken voor Havonos
overneemt, bewijst wel hoe Havonos in het gezin een plek heeft gekregen. Wij
zijn blij dat Pauline dit voor ons wil doen.
Johan, ook namens de mensen in de Vanni op Sri Lanka, heel hartelijk dank voor alles wat je voor ons
en voor hen hebt gedaan. We vinden het fantastisch en waarderen het enorm. Je vrouw Annie en jullie
zoon Arjan en Pauline en kleinkinderen Niek en Job wensen we heel veel sterkte, steun en kracht toe bij
het omgaan met dit grote verlies.
Namens het bestuur van Havonos
Nieuwe statiegeldbussen
Leerlingen van CSG Reggesteyn in Nijverdal hebben, onder begeleiding van hun leerkracht Wim van de
Merwe, weer 10 statiegeldbussen voor ons gemaakt. De bussen zijn vervolgens door M-Ring uit
Heerde, www.m-ringcoating.nl weer kosteloos, voorzien van een mooie coating. Wij zijn zowel de
school, als M-Ring dankbaar voor deze mooie bijdrage. Inmiddels staan de bussen van Havonos landelijk
verspreid, want ook een goede bekende uit Limburg, van Stichting Just Now, zal daar de bussen voor
Havonos gaan verzorgen.
Nieuw project 1%-club
Ook bij de 1%-club hebben we een nieuw projectvoorstel ingediend en goedgekeurd gekregen. Onder de
naam: “Prachtige krachtige vrouwen”, werven we middelen om de naaischool in Mulikulam op te kunnen
zetten. Door het gewijzigde beleid van 1% hebben we 100 dagen de tijd om het streefbedrag binnen te
halen. Dus bent u toch al van plan om ons financieel te steunen, kijkt u dan eens naar ons project op de
site van 1%-club. U doet ons er een groot plezier mee als u aan dit mooie project bijdraagt.
Bouw in Mulikulam gestart en uitbreiding project Wilde Ganzen
Over het project in Mulikulam gesproken: in
de vorige nieuwsbrief schreven we dat de
bouw van start is gegaan en onlangs kregen
wij de eerste foto’s binnen. Klik hier voor
meer foto's.
Het project met Wilde Ganzen is gericht op
de bouw van de huizen. Maar met een kaal
en leeg gebouw kunnen de mensen in Sri
Lanka weinig beginnen.

Daarom hebben we een nieuw aanvullend projectvoorstel
bij Wilde Ganzen ingediend, bestemd voor de inrichting van
het gebouw en de lokalen. Vorige week kregen we bericht
dat het projectvoorstel is goedgekeurd. Daar zijn we heel
blij mee, want nu kunnen we het werk ook echt afmaken.
Het plan is om in ieder geval een naaischool op te zetten in
het gebouw. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Actie (oude) mobieltjes
Hebt u nog (een) oud mobieltje(s) liggen, waar u niets meer mee doet? Wij zijn er blij mee! We zamelen
mobieltjes in voor de recycling en krijgen daar een klein bedrag voor, uiteraard bestemd voor Havonos.
Dus hebt u iets over, laat het ons weten of doe het in de brievenbus (Weidelaan 99, Raalte), of hang ze
in een plastic zak aan de voordeur. Dank u wel alvast!

Tot slot
Omdat we weten dat veel van onze lezers met ons meeleven, even een korte update. Eind januari
kregen we weer uitslagen binnen, nadat Cor in de weken er voor weer uitgebreid is onderzocht. Er was
zowel goed als slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat er meer uitzaaiingen zijn geconstateerd. Iets wat
we wel verwacht hadden, maar wat toch ook weer als een schok bij ons aankwam. Het goede nieuws is
dat de doktoren zich er over verbaasden hoe langzaam het groeiproces verloopt. En omdat Cor zich nog
steeds goed voelt, zijn we daar natuurlijk wel erg dankbaar voor. Sterker nog, als de bouw van het
eerste gemeenschapshuis klaar- en ingericht is, hopen Sieni en Cor nog naar Sri Lanka te kunnen gaan
om dat huis te kunnen openen, dat zou fantastisch zijn.
Dank u allen weer voor uw belangstelling, steun en uw inzet.
Met vriendelijke groet.

Januari
Het jaar 2014 is alweer 2 weken “oud” terwijl ik dit schrijf. Toch wil ik het niet nalaten alle
geïnteresseerden en lezers van deze nieuwsbrief een heel mooi en gezegend 2014 toe te wensen. Moge
het u allen, zowel zakelijk als privé, heel goed gaan.
Wij wensen dat ook de mensen in ons projectgebied toe: een jaar vol hoop, lichtpuntjes en opbouw. En
dat wij, met de hulp van alle vrijwilligers van Havonos, willen bijdragen aan het uitkomen van deze
wens, dat spreekt vanzelf. In dat opzicht zijn we vol vertrouwen en goede moed.
Kerstmarkt Brede School Raalte dorp

Op 19 december 2013 hield Brede School Raalte dorp
een kerstmarkt voor leerlingen en hun ouders op het
schoolplein. Het plein was versierd met verlichting en
een prachtige kerstboom, en er stonden vuurkorven,
waar je je even aan kon warmen, want het was koud.
Met warme chocolade en muziek van de Kerstmannen
van St. Cecilia was het gezellig druk op het
schoolplein. Alle groepen hadden iets gemaakt voor de
verkoop tijdens de kerstmarkt, zoals schattige
engeltjes van badminton-shuttles. Klik hier voor
meer foto's. De opbrengst van de verkoop was
bestemd voor Havonos, voor ons project met de Wilde
Ganzen (de bouw van 2 gemeenschapshuizen).
De kerstmarkt leverde het mooie bedrag van ruim € 195 op! We moeten nog even wachten voor we het
geld in ontvangst kunnen nemen, want de kinderen van de school lopen eerst nog een sponsorloop voor
Havonos, ter gelegenheid van de start van de bouw van de nieuwe school aan de Oude Molenweg. Nu al
willen we leerkrachten, leerlingen en hun ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor Havonos.
We zijn er erg blij mee.
Salland vocaal zong op 21 december voor Havonos

Zaterdagavond 21 december: een goed gevulde
Pauluskerk, met mensen vol verwachting. En we
werden niet teleurgesteld. Salland Vocaal heeft
een indrukwekkend, prachtig programma
neergezet. Bekende en onbekende kerstliederen
kwamen voorbij. En een diversiteit aan
optredens. Het was in één woord: Prachtig!
Na afloop van de Kerstsamenzang werd er bij de
uitgang gecollecteerd voor Havonos. En de
waardering voor de mooie avond kwam terug in
de gaven.

Op woensdag 8 januari 2014 mochten Sieni en Cor, blij en dankbaar, een cheque van € 1.100,= in
ontvangst nemen! Klik hier voor meer foto's. Ook dit bedrag is bestemd voor het project dat we
samen met Wilde Ganzen realiseren.
Vierde batch studentes afgestudeerd aan de naaischool

Onlangs is de vierde batch studentes afgestudeerd aan de naaischool. Met groot enthousiasme hebben
de gediplomeerden hun diploma’s overhandigd gekregen. Dat ziet u terug in de nieuwe presentatie op
onze site, over de opleidingen en de diploma-uitreiking. Klik hier voor een prachtige PowerPointpresentatie. Tegelijkertijd met de presentatie kregen we het verzoek om dit project te blijven
financieren, omdat er nog steeds een grote behoefte aan de opleiding bestaat. De dames die de
opleiding volgen en afronden zijn allen in de gelegenheid in hun eigen levensbehoefte te voorzien. En
daarnaast heeft de opleiding in sterke mate bijgedragen aan de verwerking van hun oorlogstrauma’s.
Omdat het project van bijzonder grote waarde is, willen we het graag blijven voortzetten. We beraden
ons hierover, omdat we keuzes moeten maken. Helaas kunnen we niet alle verzoeken honoreren. Maar
met uw hulp en bijdragen is veel mogelijk!
Bouw gemeenschapshuizen van start gegaan
In Mullikulam is men gestart met de bouw van de eerste van de 2 gemeenschapshuizen, voor de
financiering waarvan we momenteel, in samenwerking met Wilde Ganzen, actie voeren. Wilde Ganzen
heeft dit mogelijk gemaakt door het eerste bedrag, bestemd voor de bouw, naar Sri Lanka over te
maken. Binnenkort hopen we u de eerste foto’s op onze site te kunnen laten zien. Ondertussen wensen
we de bouwers in Sri Lanka een voorspoedig project toe.

Tot slot danken wij u voor uw inzet, steun en of interesse voor ons werk.

