
 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 
Het jaar 2018 is inmiddels in volle gang en vol genoegen delen we dan ook mede dat 
de klassen vol zitten, de studenten enthousiast zijn en er onder de docenten een goede 
sfeer heerst. In deze brief geven we u een korte terugkoppeling van de gebeurtenissen 
en prestaties van de afgelopen maanden op het Lideke Wery Educational Institute. We 
geven een update over de slagingspercentages van Batch III (september t/m 
december), het verloop van Batch I (januari t/m april) en een update van een aantal 
studenten die hun opleiding aan het Lideke Wery Educational Institute afgerond 
hebben.  
 

Slagingspercentages Batch III (september – december) 

Allereerst delen we vol trots mede dat we het jaar 2017 afgesloten hebben met 
bijzonder hoge slagingspercentages van onze studenten voor Batch III. Alle 27 IT 
studenten hebben het examen met succes afgerond. Dit is de tweede keer op rij dat 
100% van de IT studenten het examen haalt. Ook voor het British Council Aptis 
examen hebben alle 36 studenten het examen gehaald, waarvan 24 studenten zelfs een 
niveau hoger scoorden dan waarvoor ze waren opgeleid en 7 studenten twee niveaus 
hoger. Hoewel dit bijna onmogelijk lijkt, hopen we deze hoge slagingspercentages ook 
in 2018 door te zetten. 
 

 
 

Start Batch I (januari – april) 

Op 12 januari is Batch I van 2018 van start gegaan. Er zijn acht klassen gestart: 4 
Foundation (16 studenten per klas), 2 Access (19 studenten per klas) en 2 IT klassen 
(14 studenten per klas). Dit is een totaal van 130 studenten voor Batch I, waarmee de 
klassen volledig vol zitten. Door het hoge aantal aanmeldingen hebben we niet alle 
studenten kunnen plaatsen en is er noodgedwongen een wachtlijst ontstaan. Batch I is 
inmiddels op zijn einde en de studenten hebben hun examen afgelegd. We wachten 
nog op de examen resultaten. Batch II staat op het punt te starten. 
 

Dag van aanmeldingen Batch I 2018 Algemene presentatie op de eerste lesdag Batch I 2018 



 

 
Helaas is er voor Batch I en Batch II geen Nederlandse project coördinator aanwezig 
op het Lideke Wery Educational Institute. Door een wijziging in het proces voor de 
aanvraag van het benodigde visum, kon de geselecteerde project coördinator niet 
vertrekken. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst opnieuw 
voordoet, is het proces voor visumaanvragen onder de loep genomen en is gezocht 
naar een alternatieve manier. Voor Batch III is inmiddels een kandidaat geselecteerd, 
voor wie de visumaanvraag inmiddels is gestart. 
 

De Toekomst van Sachinthya & Bhashini 

Sachinthya Nirmani (24 jaar) volgde in september 2013 de 
Achiever cursus. Wat het onderwijs aan het instituut volgens 
Sachinthya uniek maakt is de kleinschaligheid: “Doordat het 
aantal studenten per klas relatief laag is, voel je je als student 
meer op je gemak en durf je ook meer te praten in de klas. 
Hierdoor verbetert je spreekvaardigheid enorm. Ook is de 
relatie tussen docent en leerling hierdoor veel persoonlijker.”  
 
Sachinthya zit nu in haar derde jaar geneeskunde aan de 
Universiteit van Sri Jayewardenepura. Voor haar studie moet ze 
vaak Engelse boeken lezen, maar ook presentaties geven en 
examens maken in het Engels. Hierbij komt haar kennis die ze 
heeft opgedaan aan het instituut goed van pas. Sachinthya hoopt  
binnen twee jaar haar studie af te ronden en zich dan vol  
trots dokter te kunnen noemen.  
 

Eind 2016 volgde Bhashini Chathurangi (22 jaar) de 
Achiever cursus aan het Lideke Wery Educational 
Institute en rondde deze succesvol af. De kennis en 
vaardigheden die ze destijds heeft opgedaan komen voor 
haar nu goed van pas. Ze volgt namelijk een Engelstalige 
managementopleiding aan het Sri Lanka Institute of 
Advanced Technological Education in Colombo. Het 
volgen van vakken gaat haar goed af dankzij haar 
grammaticakennis en vocabulaire. Ook het lezen van 
boeken en schrijven van verslagen vormen geen obstakel.  
 
Ze vertelt vol lof dat het Lideke Wery Educational 

Institute een hele goede en fijne leeromgeving is. Het kleine aantal leerlingen per klas 
en de kwaliteit van de docenten zorgen voor een optimale leerervaring. Bhashini 
vertelt dat haar klasgenoten en zij vaak verlegen waren, maar dat ze aan het instituut 
heeft geleerd om te spreken voor een groep. Ook vertelt ze veel te hebben geleerd van 
groepswerk. 
 
 
 

Sachinthya Nirmani 

Bhashini Chathurangi 



 

 
Als Bhashini terugdenkt aan haar tijd aan het instituut dan denkt ze meteen aan Our 
Day. Dit was een dag in het teken van de Engelse taal, waarbij alle studenten optredens 
verzorgden. Zo werden er toneelstukken gespeeld en liedjes gezongen.  
 
Bhashini heeft grote plannen voor de toekomst. Eerst wil ze graag een Master in 
Business Administration afronden en daarna wil ze bankier worden. Het liefst wil ze 
een baan in het buitenland. Haar voorkeur gaat daarbij uit naar Canada. 
 

Blijvende Noodzaak 

We zien dat de vraag naar Engels en IT-onderwijs enorm is en continu blijft groeien. 
Elk jaar helpen we een groot aantal jongeren dan ook aan een betere opleiding en een 
betere toekomst. Er zijn alweer 130 studenten goed op weg dit jaar en we hopen deze 
volle klassen ook in de komende batches door te zetten. 
 

Lideke Wery Foundation 

Lideke Wery werkte voor Ebbinge & Company. Eén van haar grote passies was het 
samenwerken met en het ontwikkelen van andere mensen. Tijdens haar huwelijksreis 
in Thailand eind 2004 is ze omgekomen door de tsunami. Ter nagedachtenis aan 
Lideke hebben haar man en haar collega’s een stichting opgezet met de volgende 
doelstellingen:  
 

 Het koesteren van de herinnering aan Lideke  
 De herontwikkeling van de gebieden getroffen door de tsunami 

 
Het Lideke Wery Educational Institute is het resultaat. Het instituut bestaat nu 11 jaar 
en heeft meer dan 2500 kansarme jongeren in het Zuiden van Sri Lanka opgeleid op 
het gebied van Engels en IT. De school heeft naast een Nederlandse project adviseur 
een headmaster en 4 leraren die het onderwijs verzorgen. Daarnaast is er om de 4-5 
maanden een Nederlandse stagiair als project coördinator. 


