Archief 2015
december
Het zijn de donkere dagen, maar soms lijkt
het wel herfst. Geen witte kerst dit jaar en
soms vragen wij ons af of er nog wel een
winter in aantocht is. “Elk nadeel heeft zijn
voordeel”; voor ons betekent dit dat we niet
door sneeuw of over ijs hoeven te ploeteren
om ergens te kunnen komen.
Voor u verder leest, wensen wij u, ook
namens alle bewoners in ons projectgebied,
een heel liefdevol gezond en gelukkig 2016!

Dit keer een overzicht van het Nieuws in 2015. Want wat is er bijzonder veel gebeurd dit jaar!

Grote hoogtepunten waren:
- Ons 10-jarig jubileum, dat we op 22 maart 2015 groots hebben
gevierd met een sponsordiner, met meer dan 200 gasten;
- Het feit dat we dit jaar door de WOR waren verkozen als project
“Van de grond af aan”, voor de oogstgave van Stöppelhaene, met
als gevolg dat we € 30.150 in ontvangst mochten nemen voor ons
weduwenproject;
- De reis van Cor en Sieni naar Sri Lanka, in mei 2015, waar zij
het – tweede – Gemeenschapshuis mochten openen dat staat in
Kokilai, en waar zij diverse projecten hebben bezocht.
- De 8e en tevens laatste cursus van Obtec is afgerond diploma’s
zijn uitgereikt aan de dames die net zijn afgestudeerd aan de
naaischool in Kanagapuram, Killinochchi. Vanuit Sri Lanka
ontvingen we weer een mooie powerpoint-presentatie, met foto’s
en informatie over de opleiding. U kunt de presentatie hier
bekijken.

Sponsoren en donaties
Enorm dankbaar zijn we voor de acties
die zijn gevoerd, waardoor wij ons werk
kunnen blijven doen. We noemen
daarvan:
- Leerlingen van SBO De Horizon hebben
een sponsor-/vastenactie gehouden voor
de kinderen in ons projectgebied. Ze
hebben een
enorme inspanning geleverd, door hard
te lopen of te zwemmen.
De opbrengst was fantastisch: Cor en Sieni mochten een cheque in ontvangst nemen van bijna 3.000
euro. Dat geld hebben ze meegenomen naar Sri Lanka, waar er muziekinstrumenten, voor
muziekonderwijs aangeschaft is. Geweldig!- Soroptimistenclub Doetinchem-IJsseloever voerde dit jaar
actie voor o.a. Havonos. In de zomer, met een boekenbeurs, en in oktober, met een groots opgezette
kledingbeurs, werd geld opgehaald. Op een mooie avond in november mochten we een cheque van

3.000 euro in ontvangst nemen!
- Mede-oprichters van Havonos, familie De Weerd, vierde dit jaar tijdens hun Asperge Festival hun 35jarig bestaan. Havonos werd daarbij ook in het zonnetje gezet, met een prachtige gift van de familie en
de standhouders, die in plaats van standgeld een vrije gift ten behoeve van Havonos mochten doen. Er
werd gul gegeven.
- En er zijn nog meer prachtige donaties geweest, zoals van
Kringloopwinkel De Oude Kassa in Veenendaal, van diverse
Diaconieën en particulieren, waar we erg dankbaar voor zijn.
- Verschillende Supermarkten voeren actie voor Havonos,
met prachtige opbrengsten als gevolg.
Bezoek aan en van Sri Lanka
Dit jaar zijn Father René (begin van het jaar) en Father Paul
(met Stöppelhaene) op bezoek geweest. Het waren heerlijke
en vermoeiende dagen, waar zowel de Fathers, als Cor en
Sieni, die optraden als logeeradres, enorm van genoten.
Cor en Sieni zijn naar Sri Lanka geweest
, waar ze het al eerder genoemde Gemeenschapshuis in Kokilai mochten openen, en waar ze de
projecten hebben bezocht. Ook hebben zij gesproken met een aantal weduwen, die zijn geselecteerd
voor het Weduwenproject, dat we – samen met de Wilde Ganzen – financieren met de opbrengst van de
oogstgave 2015.
Kerstviering in Kokilai

Havonos-project op TV
Zoals bekend, doen wij veel projecten in nauwe samenwerking met Wilde Ganzen, dit al jaren lang met
veel plezier en vertrouwen.
Wij zijn erg blij te kunnen melden dat wij op 13 december 2015 project van de week zijn geworden.
Voor wie de uitzending niet heeft gezien klik dan op deze link.
De opbrengst was geweldig €59.761,69, dit geld is voor alle projecten van Wilde Ganzen.

Vooruitblik 2016
Een andere door Cor en Sieni bezochte locatie was een voormalig weeshuis van OMI in Navalady. Het
weeshuis is tijdens de oorlog compleet verwoest. Het is nu de grote wens van de bevolking en van ons
om daar een Technische Ambachtsschool te vestigen (Youth Education Center). We hebben daarvoor een
projectaanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen en tot onze grote vreugde doen zij weer met ons mee.
Dit is het grootste project dat we in ons 10-jarig bestaan oppakken. Het is ook een lang gekoesterde
wens van ons, omdat wij al veel voor met name vrouwen en kinderen hebben kunnen betekenen, doch
nog nauwelijks iets voor jongens en jonge mannen. Ook zij zijn getraumatiseerd uit de kampen
teruggekeerd. Ook zij hebben geen tot nauwelijks een toekomstperspectief. En ook zij hebben behoefte
aan, en recht op een lichtpunt aan de horizon; een mogelijkheid om te ontsnappen uit een schijnbaar
uitzichtloze situatie. Helpt u ons mee dit project te realiseren?
Wij danken u allen voor uw belangstelling. Vooral ook danken wij u voor uw ondersteuning van ons werk
en de projecten. Zonder de aandacht, belangstelling, en vooral ook giften van onze sponsoren en
donateurs zijn wij niet in staat zulke geweldige resultaten te boeken!
• Resultaten voor de vrouwen, die deelnemen aan of deelgenomen hebben aan de naaiopleidingen;
• Resultaten voor de weduwen, die meedoen aan het Landbouwproject;
• Resultaten voor de kinderen, die we steunen via het project Pro Children;
• Resultaten voor de verkrachte vrouwen en meisjes, die liefdevol opgevangen worden door de
organisatie Good Shepherds;
• Resultaten voor de inwoners van Mullikulam en Kokilai die, alle religies en overtuigingen overstijgend,
gezamenlijk gebruik maken van de Gemeenschapshuizen, waar ze met elkaar hun trauma’s kunnen
verwerken en het leven kunnen vieren.
We wensen u alle goeds toe voor 2016!

November
De dagen zijn korter; de gordijnen gaan ’s avonds weer dicht, het is bijna winter, en er is alweer bijna
een jaar voorbij. Wat vliegt de tijd! In 2015 is er weer zo enorm veel gebeurd, zowel op persoonlijk vlak,
als bij Havonos en de projecten. In de Nieuwsbrief van december blikken we daarop terug. In deze
Nieuwsbrief leest u over:
Opbrengst oogstgave Stöppelhaene 2015
De prachtige opbrengst van de acties van Soroptimistenclub Doetinchem-Ijsseloever;
De fantastische donatie van Kringloopwinkel “De Oude Kassa”;
Onze nieuwste en grootste uitdaging: de realisatie van een Technische/ambachtsschool
In het kader van dat laatste onderwerp: heeft u al op ons project gestemd bij Wilde Ganzen? Het is voor
ons een bijzondere eer dat we met de realisatie van het Gemeenschapshuis in Mullikulam genomineerd
zijn voor de titel van “PI van het Jaar 2015”, en initiatief van Wilde Ganzen (PI staat voor: Particulier
Initiatief). U helpt ons geweldig door uw stem uit te brengen! U komt bij ons project via de blauwe
button, op de Homepage van onze site of boven aan deze pagina. Ook komt u er via deze link:
https://www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/realisatie-gemeenschapshuis-mullikulam-sri-lanka
Heel hartelijk dank alvast voor uw stem en we wensen u veel leesplezier toe!
Weduwen-project op TV , is Project van de week bij Wilde Ganzen
Wij blijven nog even bij Wilde Ganzen, want wij zijn door Wilde
Ganzen geselecteerd om met ons weduwen-project “project van de
week” te zijn, onder de naam: “Eigen inkomen voor 150 vrouwen”!
Dat betekent dat ons project op zondag 13 december te zien is op
TV (NPO 2, om 12:20 uur) en te beluisteren op de radio (Radio 5,
om 10:58 uur). Kijkt en luistert u met ons mee?
Opbrengst oogstgave Stöppelhaene 2015
Dinsdag 6 oktober was het zover: in spannende afwachting verzamelden diverse bestuursleden van
Havonos zich in het Annahuis. Aanleiding daarvan was de uitnodiging van de WOR (Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Raalte) om de opbrengst van de oogstgave van Stöppelhaene 2015 in
ontvangst te komen nemen.

Groot was de verrassing, bij het zien van de
zaal vol met mensen. Vertegenwoordigers
van de WOR, en ook van de organisatie van
Stöppelhaene zelf. Wat een warme
belangstelling!
Onder het toeziend oog van het publiek
namen Cor en Sieni de cheque in ontvangst
voor het schitterende bedrag van € 29.350
Wat kunnen wij daarmee veel Weduwen
helpen om, letterlijk “van de grond af aan”,
een nieuw bestaan en levensperspectief op te
bouwen. Raalte en buurtdorpen, heel hartelijk
dank voor jullie gulle gaven!

Enige tijd later kwam het bericht dat er nog een bedrag was nagekomen, waardoor de uiteindelijke
stand van de oogstgave op € 30.150,00 is uitgekomen. Wilde Ganzen heeft in het project
geparticipeerd, met als gevolg dat zij 50% van de opbrengst er aan toevoegen. Uiteindelijk kunnen we
dus een bedrag van ruim € 45.000 aan ons project besteden. Fantastisch!
De voor dit project geselecteerde Weduwen zijn geïnformeerd; de eerste bedragen zijn overgemaakt, en
de eerste aankopen zijn gedaan. Kortom: het project loopt als een trein. Uit Sri Lanka bereiken ons
dankbare en blijde, enthousiaste berichten, deze dank brengen wij graag aan u over. Dit konden we niet
bereiken, zonder uw hulp!
Soroptimistenclub Doetinchem-IJsseloever

De Soroptimistenclub Doetinchem-Ijsseloever
heeft in 2015 activiteiten ontplooid, waarvan
de opbrengst o.a. bestemd was voor ons
Weduwen- en naaischoolproject. En hoe! Op
maandag 16 november kwamen twee leden
van de activiteitencommissie ons verrassen
met een cheque van € 3.000! Opgebracht
met een boekenbeurs in juli, en een
geweldige kledingbeurs in oktober. Wat een
prachtig resultaat!
Klik hier voor meer foto's. We zijn de dames
van de club, en ook degenen die bij hen
hebben gekocht, intens dankbaar.

Kringloopwinkel “De Oude Kassa” in Veenendaal

Al jarenlang staan wij op de lijst van Goede Doelen van Kringloopwinkel “De Oude Kassa” in Veenendaal.

Dat betekent dat we een deel van een maandopbrengst van deze winkel krijgen, zodat we ons werk
kunnen blijven doen. Dit jaar mochten we het prachtige bedrag van € 1.300 in ontvangst nemen. Wat
een mooie gift, waarvoor we zoveel kunnen doen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
Technische/ambachtsschool, waarover u hier onder meer leest. Medewerkers en klanten van “De Oude
Kassa”: namens de bevolking in ons projectgebied, heel hartelijk dank voor uw inspanningen en
bijdrage. U kunt ervan verzekerd zijn dat het een goede en zinvolle besteding krijgt!
Technische/ambachtsschool Navalady
Onlangs hebben wij een nieuwe uitdaging op
ons genomen, onder de naam: jongeren aan
de slag! Ook bij dit project mogen we ons
verheugen in de financiële ondersteuning van
Wilde Ganzen. Voor die steun zijn we Wilde
Ganzen bijzonder dankbaar en we hebben het
ook heel hard nodig, maar daarover straks
meer.
Het project betreft de bouw en inrichting van
een technische ambachtsschool in Navalady,
voor jongeren die niets om handen hebben,
doordat ze vanwege
hun verblijf in vluchtelingenkampen geen opleiding hebben kunnen volgen.
Ze kunnen door de opgelopen trauma's snel ontsporen en dan vervallen in verslaving aan alcohol en
drugs. We willen graag dat de jongeren door deze school een volwaardige vakopleiding en professionele
begeleiding krijgen.
Dit is het grootste project dat we in ons 10-jarig bestaan gaan oppakken, met de ondersteuning van
Wilde Ganzen. We hebben er enorm veel zin in! Voor dit project is erg veel geld nodig. Voor de bouw
alleen al € 45.000,00 De kosten voor de inrichting en materialen zijn nu nog niet bekend.
Voor dit project doen wij hierbij ook een beroep op u, want we kunnen – en willen – de realisatie van de
school niet alleen voor elkaar krijgen. Wilde Ganzen doen al mee. Spreekt ons project u aan, dan zou
het geweldig zijn als u stemt op ons via de link bovenaan dit nieuwsbericht of de blauwe button. Het aan
de wedstrijd gekoppelde prijzengeld van € 10.000, willen we namelijk volledig besteden aan de realisatie
van de Technische/ambachtsschool.
Natuurlijk kunt u ons financieel ondersteunen. Dat kan door een donatie te doen op rekening van Wilde
Ganzen: NL53 INGB 00000 40 000, met de omschrijving P.2015.0227 ‘Bouw ambachtsschool in
Navalady‘ of rechtstreeks op de rekening van Havonos : NL89RABO0120618923
Met de realisatie van de Technische/ambachtsschool komt een lang gekoesterde wens van de lokale
bevolking in Sri Lanka en van ons in vervulling. Helpt u ons deze wens te realiseren?
Tot zover dit nieuwsbericht. In het december-bericht doen wij verslag van de activiteiten in 2015. Wij
danken u voor uw belangstelling en de ondersteuning van ons werk en wensen u alle goeds toe.
Hartelijke groet,

Augustus

Het is alweer even geleden dat we een nieuwsbericht hebben geplaatst. Zo gaat dat in de zomer. Niet
dat de projecten dan stil liggen. In tegendeel zelfs! Echter de activiteiten hier in Nederland staan op een
laag pitje, terwijl we genieten van de zomer en de zon. Wij wensen dat ook u weer voldoende rust en
energie heeft opgedaan, zodat u met een gerust hart de herfst en winter in kunt gaan.
Op de Roggemaaiersdag 18 juli 2015 is de nieuwe
Sallandse Boer "Martijn van den Berg" bekend gemaakt.
Martijn was tijdens de Stöppelhaene de ambassadeur van
het oogstgave project. Het thema was: "Van de grond af
aan" een landbouwproject voor oorlogsweduwen in Sri

Lanka. Havonos werkt al jaren in dit verwoeste gebied.
Samen met de WOR heeft Havonos acte de présence
gegeven op de Roggemaaiersdag. klik hier voor meer
foto's. Mede door het mooie weer werd de dag goed
bezocht.
Stöppelhaene 2015: Wat een geweldig feest! Wat was
het weer een geweldig feest dit jaar, met een mooi aanbod
van de organisatie en met prachtig weer. Hebt u ons gezien
op de Boerenmarkt, waar we weer samen met de WOR een
kraam deelden? Veel, heel veel mensen hebben ons daar
bezocht, wat we heel fijn vonden. klik hier voor meer
foto's.
Grote verrassing voor velen was het zien van Father Paul, die
speciaal voor Stöppelhaene naar Raalte was gekomen.
Natuurlijk niet zo vreemd, omdat dit jaar de opbrengst van
de oogstgave naar het weduweproject in Sri Lanka gaat.
Onze contactpersonen, de Fathers O.M.I., waar Father Paul ook bij hoort, coördineren het project ter
plaatse en wij, van stichting Havonos, doen dat hier in Nederland. Inmiddels kunnen we vertellen dat De
Wilde Ganzen dit project – van harte – ondersteunt, wat betekent dat zij bovenop elke euro, 50 eurocent
leggen. Is dat niet geweldig!
En hebt u toevallig de prachtiger versiering op de Pimpernel gezien? De bewoners hebben zich bij hun
ontwerp laten inspireren door het oogst gave-project en het werk van Havonos in Sri Lanka en hebben
dat prachtig uitgevoerd. Onze complimenten!

klik hier voor een collage

Father Paul heeft van zijn
bezoek aan Raalte en de
festiviteiten genoten. U kon
hem ontmoeten tijdens de
Cabaretavond in de Sallandse
Herberg, tijdens de kerkdienst

op donderdagmorgen in de
Basiliek H. Kruisverheffing,

op de tribune tijdens het oogstcorso en natuurlijk ook tijdens de
Boerendag bij onze kraam. Een mooie afsluiting voor hem was zijn
deelname aan de oecumenische dienst in de Sallandse Herberg op
zondagmorgen.
klik hier voor meer foto's.
Tussenstand oogstgave
Traditiegetrouw overhandigt de
WOR in oktober officieel de
oogstgave aan
vertegenwoordigers van het
gekozen doel. Dit jaar dus aan
ons (Havonos) en tegen die tijd
maken wij daar zeker melding
van. klik hier voor meer
foto's. Nu al kunnen we de
tussenstand aan u bekend maken:
€ 23.620 Een bedrag dat ons stil
maakt van dankbaarheid.
Gulgevige mensen, hartelijk dank.
Tot zover dit nieuwsbericht. In september starten wij weer allerlei activiteiten op, dus het volgende
nieuwsbericht zal niet lang op zich laten wachten.
Father Paul heeft in het gastenboek van de Pauluskerk in Raalte het volgende geschreven:

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
(vertaling) Ik ben pater Paul en ben op bezoek in Raalte om samen te zijn met de mensen terwijl ze het
leven samen vieren. Ik ben erg blij om te zien dat mensen actief aan alle sociale activiteiten deelnemen.
Ik wil alle mensen danken voor hun royale ondersteuning aan de Tamil bevolking in Sri Lanka.
Moge God u allen zegenen.
Rev. Fr. Paul Mariampillai

Juni
Heeft u het grote nieuws al in de krant en media gelezen? Een project in Sri Lanka is in 2015 het goede
doel waar de oogstgave van de WOR (Stöppelhaene) naar toe gaat! In dit nieuwsbericht leest u daar
meer over. En we hebben nog meer groot nieuws, dus leest u vooral verder!
WOR-oogstgave naar Weduwenproject in Sri
Lanka
Met grote dankbaarheid kunnen wij u nu informeren
over het feit dat “ons” weduwenproject in Sri Lanka
het goede doel is waar in 2015 de oogstgave naar
toegaat. Al maanden geleden hebben we overleg
gehad met de WOR (Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Raalte). We mochten een
presentatie geven over één van onze belangrijke
projecten in het Noorden van Sri Lanka. Weduwen die
daarvoor in aanmerking komen krijgen een aan
landbouw gerelateerd object. Dat kan een koe zijn,
een geit, kippen, of zaaigoed. Daarmee kunnen ze
hun eigen voeding aanvullen (melk, eieren en het
product van het land) en door ruil en of verkoop van
de producten hun levensstandaard verbeteren. Dit
alles onder het toeziend oog van de Fathers van OMI,
die hen begeleiden en faciliteren. Met de opbrengst
van de oogstgave hopen we veel, heel veel weduwen
te kunnen helpen. In het projectgebied wonen veel
weduwen, jong en oud(er), die door de oorlog hun
man zijn verloren. Zij kijken verwachtingsvol uit naar
het resultaat van de collecte. Krijgt u straks een bruin
envelopje in uw brievenbus, geef dan gul. Wij kunnen

u verzekeren dat het een geweldig goed doel is!
Mooi detail: tijdens de Stöppelhaene zal Father Paul van de OMI in Raalte zijn, om meer te vertellen over
het project en om het feest met u en ons mee te komen vieren. We verheugen ons daar bijzonder op en
hopen ook velen van u te treffen.
Bouwen van een (technische) ambachtsschool: een wens in vervulling!
Al jarenlang faciliteren wij (naai)opleidingen voor
meisjes en vrouwen in ons projectgebied. Ook voor
de jongens en jonge mannen in het Noorden van Sri
Lanka wilden we dolgraag iets doen, doch tot voor
kort was dit niet mogelijk. Gelukkig kunnen nu
NGO’s makkelijker in het Noorden van Sri Lanka
komen om hulp te bieden en kunnen wij – eindelijk –
een lang gekoesterde wens realiseren: het opzetten
en bouwen van een technische school
(ambachtsschool). De locatie is al gekozen: een
voormalig, verwoest weeshuis van OMI. Nu wordt er
het uiterste van ons gevraagd, want de opzet, sloop,
bouw en inrichting van de school gaat veel geld
kosten.
Zoals het er nu naar uitziet, is dit het grootste project dat we in ons 10,5 jarig bestaan oppakken. Maar
we hebben er enorm veel zin in! Voor dit project gaan we diverse – nieuwe – acties opzetten. We
denken daar al intensief over na. Hebt u ideeën, dan zijn die van harte welkom. U kunt uw idee – of
actie – doorgeven via: info@havonos.nl. In een volgend nieuwsbericht (en nieuwsberichten) leest u er
ongetwijfeld meer over.
Reis van Sieni en Cor naar Sri Lanka
Cor en Sieni zijn onlangs terug gekeerd uit Sri
Lanka. (Sieni werkt nog aan een reisverslag,
hierover later meer). Behalve de projecten
bezoeken, hebben ze nog veel meer gedaan.
Zo zijn ze 8 dagen met Fr. Ramesh op pad
geweest om onder andere de omgeving van
de weduwen (oogstgave-project) te bekijken.
Vol goede moed zijn ze op reis gegaan maar
door de barre omstandigheden van de weg

hebben ze moeten omkeren, het was te
slecht.
Ook hebben ze de plek bekeken waar de (technische) ambachtsschool zou moeten komen, het landbezit
is in beheer van OMI. Op de Website: www.omijaffna.com kunt u een overzicht zien van het bezoek
van Sieni en Cor in het Noorden.

Verder hebben Sieni en Cor het tweede gemeenschapshuis mogen openen, wat met de gebruikelijke
ceremonie en feestelijkheden gepaard ging, heel indrukwekkend. ( hier meer foto's.)
Het is erg fijn om te zien dat de gelden, die voor de projecten worden ingezameld, zo goed en zorgvuldig
worden besteed in Sri Lanka.
Lous Meulenbeld, nieuw bestuurslid van Havonos
Het sponsordiner dat zeer geslaagd was heeft niet alleen positieve reacties opgeleverd maar ook een
nieuw bestuurslid, Lous Meulenbeld heeft zich aangemeld als secretaresse, waar wij heel blij mee zijn.
Lous neemt daarmee de taak van Marja Overmars over, Marja kon vanwege haar drukke
werkzaamheden deze functie niet meer goed uitvoeren. Wij willen Marja hierbij dan ook heel hartelijk
danken voor haar inzet voor Havonos, ze blijft Havonos een warm hart toedragen en verricht nog steeds
hand en spandiensten. Marja bedankt!
Lous van harte welkom in het bestuur en we hopen lang en prettig met je samen te mogen werken.
Asperge-Festival 2015
Twee grandioze Asperge-Festivaldagen bij Fam. de Weerd, medeoprichters van Havonos. Sieni en Cor
net terug van de reis naar Sri Lanka maar toch even naar het Asperge-Festival gaan om de Familie de
Weerd te feliciteren met hun 35 jarig bestaan. Het was een gezellige drukte.
Heel groot was dan ook de verrassing dat Sieni en Cor
een geweldige gift van 675 euro werd aangeboden van
de families de Weerd en de standhouders van het
Asperge Festival, voor Havonos. De standhouders
hoefden geen stageld te betalen maar mochten een
vrije gift schenken aan het goede doel van Havonos,
daar is gul aangegeven gezien het prachtige bedrag.
Families de Weerd en alle gulle gevers heel hartelijk
dank!! Familie de Weerd nogmaals van harte
gefeliciteerd met jullie 35 jarig jubileum. Wij wensen
jullie alle goeds voor de volgende 35 jaar. De asperges
waren heerlijk en het festival was erg gezellig en heel

goed verzorgd en georganiseerd.

Actie Soroptimisten in Doetinchem IJsseloever
De soroptimisten hebben voor 2015 Havonos gekozen als goed doel om actie voor te voeren. Met name
de naaischool is het doel waar ze zich voor inzetten. Mocht u in de buurt zijn: op zaterdag 16 juli staan
de soroptimisten met een boekenkraam in Doesburg, tijdens Doesburg Binnenste Buiten en op zaterdag
10 oktober op de Kledingbeurs in Dieren, met een eigen kraam met kleding. Hoe toepasselijk is dat! We
wensen de soroptimisten veel succes toe met hun activiteiten en natuurlijk ook een mooie opbrengst.
JUMBO Supermarkten Zwolle overhandigt gift
In de maand mei hebben de JUMBO Supermarkten
in Zwolle actie gevoerd voor Havonos. En zo kon het
gebeuren dat Cor en Sieni de opbrengst van €
591,95 in ontvangst mochten nemen. Een prachtig
bedrag, waar we veel mee kunnen doen. Zowel de
winkels, als hun klanten, danken we heel hartelijk
voor deze prachtige gift.

Gift Diaconie de Hofkerk in Oldenzaal
Heel dankbaar zijn we voor de gift van de
protestantse kerk in Oldenzaal. De diaconie heeft
Havonos al vanaf het begin "geadopteerd" als goede
doel. Heel blij zijn wij met de gift van 500 euro dat
een ook goede bestemming zal krijgen. Heel
hartelijk bedankt!

Dit is het laatste nieuwsbericht vóór de zomervakanties. Na de zomer komen we in ieder geval graag bij
u terug. Misschien tussentijds nog, met nieuws over onze activiteiten rond WOR en Stöppelhaene. In
ieder geval wensen wij u een heerlijke zomer(vakantie) toe. Voor wie er op uit trekken: een mooie
vakantie gewenst en kom gezond en uitgerust weerom!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Havonos

Mei
In grote dankbaarheid kijken wij terug op de viering van ons 10-jarig bestaan, op 22 maart 2015. Wat
was het een geweldig feest; we zijn nog steeds aan het bijkomen. Nog lang bleven de giften binnen
komen, maar nu kunnen we dan toch de definitieve opbrengst bekend maken: € 5.957,75! Is het niet
fantastisch?!
Grote Sponsor-/Vastenactie De Horizon voor Havonos

Leerlingen van SBO De Horizon
hebben zich in het zweet gelopen
en vele baantjes gezwommen, en
met hun inspanningen een
geweldig bedrag opgehaald: ruim
€ 2.800.
Al eerder hadden schoolleiding en
leerkrachten besloten dat een deel
van de Vastenactie 2015 voor
Havonos bestemd zou zijn.

Nadat Cor en Sieni op school voor leerlingen en leerkrachten een presentatie hadden gegeven over het
leven in Sri Lanka en de projecten van Havonos, hebben die zelfde schoolleiding en leerkrachten
besloten om de gehele opbrengst van de Vastenactie, inclusief van het sponsorlopen en –zwemmen,
voor Havonos te bestemmen. Dat de leerlingen het daar helemaal mee eens waren, bleek wel uit hun
inspanningen en het resultaat daarvan. In één woord: GEWELDIG; heel goed gedaan allemaal!! Klik
hier voor meer foto's.

We zijn op dit moment in overleg met de Fathers in Sri Lanka, over de besteding van het geld. Vast
staat dat het geld volledig naar een bestemming voor kinderen in Sri Lanka gaat. Wat dat is, dat houden
we nog even geheim. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. Voor nu bedanken we de
leerlingen, leerkrachten en de schoolleiding van De Horizon voor hun prachtige actie.
Gift Diaconie PKN Raalte
Net zo dankbaar zijn we voor de giften van de PKN in Raalte. En ook daar vinden we een goede
bestemming voor. Heel hartelijk bedankt!
Binnenkort hebben we weer intensief overleg met onze contactpersonen in Sri Lanka. Daarom houden
we dit Nieuwsbericht kort: we verwachten eind volgende maand weer met een uitgebreider
nieuwsbericht te kunnen komen.
Wij danken u weer hartelijk voor uw aandacht en de steun voor onze projecten. Zonder die steun
kunnen wij niet bereiken wat we tot nu toe gedaan hebben en nog steeds doen. Dat beseffen wij ons
steeds weer, dus nogmaals: hartelijk dank!

April
Opbrengst sponsor-diner HAVONOS overweldigend!
"De opbrengst van het sponsor-diner is meer dan wij konden dromen".
Heel groot was de verrassing dat Ton Zwakenberg naast alle adviezen de zalen, personeel en hulp
belangeloos beschikbaar heeft gesteld, Korbeld Drankenhandel alle dranken voor zijn rekening nam en
Ronny Cents van DDMC/ druk ook nu weer geen enkele kosten heeft berekend. Alles voor het goede
doel voor de projecten van Havonos in Sri Lanka.
Door deze geweldige sponsoren is het eindbedrag: € 5.723, - geworden.
Wij zijn er ontzettend blij mee. Meer dan 200
gasten hadden zich aangemeld voor het
sponsordiner.
Klik hier voor een overzicht. Ze konden
genieten van een echt Sri Lankaans diner-buffet
van Catering Thaya: www.tamilfood.nl (voor
herhaling vatbaar volgens velen) De sfeer was
geweldig en de mensen erg enthousiast, wat wil
een mens nog meer.
Wat is het geweldig om in een streek als Raalte
en omgeving te wonen en te leven.
Naoberschap, iets voor de ander over hebben,
het werd door alle aanwezigen gevoeld en
ervaren.
Dit is waar HAVONOS voor staat: Hart voor
Noo(r)d Oost Sri Lanka.
Ook kregen wij de felicitaties met beelden vanuit
Sri Lanka, erg leuk gedaan.
Hartelijk dank!
Klik hier "Anniversary of Havonos" om te zien
wat ze gemaakt hebben.
Wij wensen u veel kijkplezier, misschien ziet u
zichzelf nog op de foto.

Maart
Het aftellen is begonnen: nog maar enkele dagen, en dan vieren we – samen met u? – ons 10-jarig
bestaan. Op zondag 22 maart 2015, om 15:00 uur (tot 19:00 uur), vieren we het jubileumfeest van
stichting Havonos met een Srilankaans sponsordiner in Zalencentrum Zwakenberg, Schoolstraat 11 in
Raalte.
De teller van het aantal feestvierders staat op bijna 200 en er is plaats voor maximaal 200 personen.
Dus bent u van plan om te komen en bent u nog niet in de gelegenheid geweest u op te geven, stuur
dan snel een mailtje naar: sieni@havonos.nl U hoort dan zo spoedig mogelijk of er nog plek is.
Informatie over de kosten en dergelijke vindt u elders op onze site en of in onze nieuwsbrief van januari
2015.
Ondertussen zijn wij druk met de voorbereidingen. Dat geeft gezellige en soms stressvolle reuring. U
zult er van staan te kijken wat er allemaal bij de organisatie van een dergelijk evenement komt kijken.
Van het bepalen van het menu, afspraken maken met de catering en het maken van een sfeervolle

menukaart , tot aan het maken van afspraken over de manier
waarop we de verloting gaan regelen. We
hebben ruim 150 “prijzen” gekregen van de
ondernemers in Raalte en omgeving.
Fantastisch! En we hopen op 22 maart dan ook
veel gasten een prijs (of meerdere prijzen) mee
te kunnen geven.
Bent u op 22 maart ook van de partij, dan zien
we u dan graag. En bent u niet in de gelegenheid
om te komen, dan kijken we uit naar een ander
moment van ontmoeting.

Onverwacht bezoek van Father René
Father René had al een keer verteld dat hij naar Europa kwam en dat hij dan graag ook even bij ons
langs wilde komen. Toch kwam zijn bezoek nog als een verrassing. Father René was in Duitsland en liet
weten dat hij wilde komen, om één nachtje te blijven logeren. Dat werden twee nachtjes, en heel
gezellige dagen. Father Meno Basti uit Duitsland heeft Father René bij ons gebracht. Ze hebben samen
bij ons gegeten en Father Meno Basti is tot s’ avonds gebleven. Dat was erg leuk en gezellig. klik
hier voor meer foto's.
Father René kwam precies op één van de zeldzame dagen dit jaar dat er sneeuw was gevallen. Voor
hem was het de allereerste keer dat hij kennis maakte met sneeuw en waar kon dat beter dan op de
Lemelerberg?
Daar liep toevallig ook een journalist rond, met als
gevolg dat er een leuk artikel over de nieuwe
ervaringen van Father René in de krant kwam.
Met Father René hebben wij verder typisch
Hollandse dingen gedaan. Zo bezochten we de
klompenmakerij in Luttenberg; dronken warme
chocolademelk met slagroom, en we bezochten de
– in werking zijnde – molen in Ommen, waar hij
uitleg kreeg van de molenaar.
Ook brachten we een bezoek aan de Coop
supermarkt Neppelenbroek in Lemerveld, om
Father René te laten zien hoe het werkt met de
statiegeldbonnen.
Al met al waren het intensieve, doch heel fijne dagen. Het mooie van de bezoeken van de Fathers is, is
dat we elkaar steeds beter gaan begrijpen. En dat we goede afspraken kunnen maken, wat de
samenwerking en onderlinge band ten goede komt.
Met de volgende Nieuwsbrief wachten we geen 2 maanden. Begin april willen we u verslag doen – met
foto’s – van ons jubileumfeest op 22 maart. Heel graag tot dan!
Hierbij de felicitaties en gelukwensen van de cursisten uit Sri Lanka, heel erg bedankt!

10-jarig jubileum
We schreven het al: dit jaar is het 10 jaar geleden dat Havonos werd opgericht. Dat willen we samen
met u vieren, op zondag 22 maart, met een benefiet-diner. Uitnodigingen zijn al verzonden en de eerste
70 couverts zijn al gereserveerd, maar er kunnen nog meer mensen bij en genieten van het heerlijke
Srilankaanse eten. Mocht u dus onverhoopt – nog – geen uitnodiging hebben ontvangen, beschouwt u
dit bericht dan als een uitnodiging om het jubileum met ons mee te komen vieren. Via deze link komt u
bij de uitnodiging, maar we zetten alle informatie ook hier op een rijtje, voor het geval de link niet goed
werkt:
Wanneer
Waar
Hoe laat

zondag 22 maart 2015
zalencentrum Zwakenberg, Schoolstraat 11, 8102 EL Raalte
van 15:00 tot 19:00 uur

Kosten
Consumpties

€ 20 per persoon (volwassene); kinderen t/m 12 jaar € 10
voor eigen rekening

U kunt zich tot 12 maart aanmelden via het opgaveformulier onder deze link en daarbij aangeven met
hoeveel personen (volwassenen en kinderen) u komt. Ook vragen wij u om het geld voor het diner tijdig
overmaken.
U kunt het krantenartikel lezen via deze link:
http://www.weekbladvoorsalland.nl/2015/01/31/havonos-viert-10-jarig-bestaan-metsponsordiner

Januari
Buiten regent en waait het. Het lijkt wel herfst in plaats van winter. Rollen we zo het voorjaar in, of staat
ons nog het nodige te wachten aan sneeuw en ijs? We gaan het zien!
Met deze eerste nieuwsbrief van het nog jonge jaar 2015, willen we u, de ontwikkelingen rond Havonos
mee laten beleven.

We laten u eerst zien hoe het kerstfeest is gevierd op de verschillende locaties in Sri Lanka, met zang,
dans en spelletjes. Meer foto's Klik hier
Er is in de afgelopen tijd veel gebeurd. En Havonos bruist! Druk zijn we met de voorbereidingen van ons
lustrum-feest, waarover u in deze nieuwsbrief meer leest. Laten we snel van start gaan met u “bij te
praten”.
Fr. Jeeva op bezoek
Op 28 december kwam Fr. Jeeva op bezoek. Op
uitnodiging was hij naar Frankrijk, in Parijs
gekomen. En zeg nu zelf: Als je daar bent, dan
ben je toch zó in Raalte, in Nederland…! We
vonden het geweldig hem te zien en te spreken.
Uiteraard hebben we het over de projecten
gehad en zijn we weer helemaal bij van de
laatste ontwikkelingen. Fr. Jeeva kwam ook met
een verlanglijstje voor nieuwe projecten, maar
bovenal bracht hij overtuigend de dankbaarheid
over van de mensen die door de steun van
Havonos, en dus door u, een steun in de rug
hebben gekregen.

Het enthousiasme en de energie van de mensen
in het projectgebied zijn zowel ontroerend als
bewonderenswaardig. Dat Fr. Jeeva ook genoot
van zijn bezoek aan ons ziet u op bijgaande
foto’s. klik hier
Na zijn bezoek aan Raalte ging Fr. Jeeva terug
naar Parijs, waar hij ziek is geworden. Inmiddels
is hij weer op Sri Lanka, maar nog niet helemaal
hersteld. We wensen hem van harte beterschap
toe.

Nieuwe vice-voorzitter, Ed van Houselt, stelt zich voor
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u verteld over de uitbreiding van het bestuur met een nieuwe
vice-voorzitter, Ed van Houselt, die officieel per 1 januari 2015 ons bestuur is komen versterken.
Officieel, want officieus heeft Ed zich al een aantal maanden voor ons ingezet en is hij mee geweest – of
heeft ons vertegenwoordigd – naar diverse bijeenkomsten. Ed stelt zich hier aan u voor:
“Mijn naam is Ed van Houselt en ik woon in Raalte. Ik heb een werktuigbouwkundige opleiding en ik heb
bij diverse bedrijven management functies vervuld . Deze bedrijven hielden zich bezig met het ontwerp
en de bouw van waterzuiveringsinstallaties .
Mijn belangstelling voor Sri Lanka is na de Tsunami ontstaan. Wij zijn er in 2007 op vakantie geweest en
waren onder de indruk van het land . In maart 2014 ging ik met vroegpensioen en toen ben ik gaan
uitkijken naar vrijwilligerswerk bij een organisatie die zich met ontwikkelingshulp bezig houd. Zo ben ik
bij Havonos terecht gekomen. Sinds september ben ik als vicevoorzitter toegetreden tot het bestuur en
ik hoop zo mijn bijdrage te leveren aan de continuïteit en het succes van Havonos.”

Nieuwbouw vordert gestaag
In de vorige Nieuwsbrief schreven wij al dat de bouw
van het gemeenschapshuis in Kokkilai gestaag
vordert. We hebben weer nieuwe foto’s gekregen, die
we graag met u delen. klik hier Wat wordt het mooi!

We zijn aan het einde van deze Nieuwsbrief gekomen. Reacties zien wij graag! We sluiten af met onze
dank en de dankbaarheid van de mensen in het projectgebied, voor uw steun, inzet en belangstelling.

