Dit is DHAMMIKA WITHANAGE onze recentste vertegenwoordiger voor “DE NEDERLANDEN
EN HISPANIDAD” INTERNATIONAAL in Sri Lanka. Zijn beroep is manager in de Sri Lankese
hoofdstad Colombo, waar hij de leiding heeft over textielfabriek arbeiders. Hij reist vaak in het
buitenland waar hij nieuwe filialen of commerciële belangen opstart. Vooral in Asia, maar ook in
zwart-Afrika.

Gezien zijn beroepshalve goede contacten
met officiële instanties en diplomaten,
alsook zijn sociale engagementen, is hij een
geknipt tussenpersoon voor onze afdeling:
DE SOCIALE WERELD-KETEN
én een persoonlijke vriend geworden...

FLANDERS-WORLD

SOCIAL CHAINE
10

D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA

SINT-PIETERS-WOLUWE waar Sister Lalini (links op de foto), in een kleine
kloostergemeenschap, samen met 3 andere Sri Lankese medezusters, zich inzetten voor
kansarme en/of uitgebuitte jeugd in Brussel.
We werden er hartelijk ontvangen op de koffietafel... (sorry) de Ceylon tea time met kriekentaart.
Het werd er een aangenaam onderonsje, met interessante gesprekken en met veel nuttige
gegevens voor onze humanitaire toekomstplannen in SRI LANKA. We geven dus met genoegen
onze lezers meer informatie over ons humanitair project op de volgende bladzijden...

FLANDERS EUROPE - SRI LANKA ASIA CHARITY PROJECT
11

NEGOMBO-SRI LANKA: Onverwacht kwamen we er in contact met de katholieke zusters Lalini en
Gonzala (door Gods voorzienigheid zoals zij zeggen). Pratende over hun en onze socio-humanitaire
bezigheden, werden we spontaan uitgenodigd tot een bezoek aan hun congregatie-opvangcentrum. Met
6 medezusters runnen zij er een TEHUIS voor straatarme of verweesde kinderen en jeugdigen tussen 5
en 17 jaar. In SRI LANKA is enerzijds een toeristisch paradijs, anderzijds nog ontwikkelingsland. Sociale
voorzieningen voor de gebrekkigen, bejaarden en armen nog onbestaande. Dus paria’s in de
maatschappij als ze geen steun krijgen binnen hun familie of omgeving. Er zijn 2 soorten
onderwijssysteem. De betalende voor de elite, met een schitterend leerprogramma en
toekomstmogelijkheden. En de gratische voor de minderbedeelden van inferieure kwaliteit, waarmee
men amper vooruit komt in het leven. Dus families die in een vicieuse cirkel leven, van alles of niets?!
Aan en voor deze laatsten willen wij met DE SOCIALE WERELD-KETEN iets doen...
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NEGOMBO: We werden er door Sisters Gonzala, Victoria en Lalini hartelijk ontvangen en het trof ons! Via
het leren lezen, schrijven alsook door het vervaardigen van handwerkjes, postkaarten enz. worden de
kinderen er in stilte geholpen om hun sluimerende eigenwaarde en levensblijheid terug te vinden en hen op
de weg te zetten voor een betere toekomst (verder studeren voor diegenen die begaafd zijn incluis).
Onze attachees Caes en Roggeman hebben intussen reeds voor Sri Lanka de eerste praktische en
financiële hulp gegeven; maar er moet nog meer volgen: Schrijf-leermaterialen, zullen we via ons
STIMULERINGSFONDS van DE SOCIALE WERELD-KETEN hier aankopen en overvliegen. Ook
schoeisel en kledij enz. die we ginds zullen inkopen wegens de lage prijzen voor kleding. Deze materialen
zullen we dan zoals afgesproken, zelf aan onze Sri-Lankese “petekinderen” ter plaatse uitdelen. Dus eens
te meer de hulpgoederen van mens tot mens overhandigen...
WE HOPEN DAT ONZE LEDEN HUN STEENTJE BIJDRAGEN?!
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