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Voorwoord 

De veerkracht van Sri Lanka is de afgelopen 

maanden behoorlijk op de proef gesteld. De 

aanslagen van 21 april 2019 hebben grote 

impact gehad op het land. Niemand van de 

school was gelukkig direct betrokken. In deze 

nieuwsbrief kunt u teruglezen hoe de situatie 

in het land toen was en nu is.  

Als bestuur in Nederland probeerden we 

gelijk contact te leggen met het personeel 

van de school. We hoorden vrij snel van onze 

headmaster Dinesh dat iedereen ongedeerd 

was. Het komt echter wel heel dicht bij je als 

je hoort dat een broer van één van de 

personeelsleden gewond is geraakt bij één 

van de explosies bij een hotel. Gelukkig gaat 

het weer goed met hem. 

Toen er duidelijk werd wat er op 

verschillende plekken in het land was 

gebeurd kwam een grote uitstroom op gang 

van toeristen. Voor ons was dit echter het 

moment om na te denken of we nu juist 

iemand naar Sri Lanka toe moesten laten 

gaan. Onze nieuwe projectcoördinator, 

Lisanne, stond namelijk op het punt van 

vertrekken. Na overleg met Joris, Dinesh en 

Lisanne en met het reisadvies van 

Buitenlandse Zaken in ons achterhoofd 

hebben we dit vertrek een aantal dagen 

uitgesteld. Toen het wat rustiger werd in het 

land en in de media, hebben we besloten om 

haar toch naar Sri Lanka te laten afreizen. 

Vrij kort daarna werd het reisadvies gelukkig 

ook weer positief bijgesteld. In deze 

nieuwsbrief kunt u lezen hoe Lisanne het tot 

nu toe heeft ervaren in Sri Lanka. 

Het zal veel tijd kosten voordat de 

toeristische sector in Sri Lanka weer hersteld 

is. Omdat veel lokale bewoners afhankelijk 

zijn van het toerisme betekent dit dat het een 

moeilijke tijd wordt. Wij blijven gratis goed 

onderwijs aanbieden aan de jongeren in Sri 

Lanka zodat zij dit kunnen gebruiken om te 

bouwen aan een goede toekomst. Wilt u 

helpen dit mogelijk te maken? Dan kunt u de 

 

Lideke Wery Foundation steunen met een 

financiële bijdrage. Onze contactgegevens zijn 

te vinden op www.lidekeweryfoundation.nl  

Veel leesplezier gewenst met deze nieuwsbrief, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jimke Bijlsma 

Acquistie LWEI 
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Colombo vanaf Pasen tot nu 

Vanaf het moment dat ik de eerste foto’s 

kreeg doorgestuurd van de hotels vlak na de 

explosies, wist ik dat het verschrikkelijk mis 

was. Ik kende deze hotels goed, omdat ik 

hun restaurants van tijd tot tijd bezocht. 

Omdat mijn  vrouw bij de ambassade werkt 

moesten we ons weekend onmiddellijk 

afbreken. We pakten snel onze auto in en 

reden we terug naar Colombo vanuit de 

rustige theeplantage regio. Terwijl het 

radiostation in de auto geleidelijk de  

muziekprogrammering veranderde, kwam er 

steeds meer nieuws binnen over 

bomaanslagen op de verschillende locaties 

in Sri Lanka. De omvang van de aanslagen 

en  het aantal doden nam met de tijd toe.  

Tijdens onze rit naar huis zag het leven op 

straat er normaal uit. Wel zag je nu ineens 

politie bij de kerken posten, maar de mensen 

liepen nog rustig op straat en deden nog 

gewoon hun boodschappen. Vanaf het 

moment dat we de luchthaven passeerden 

veranderde de situatie. Een lange rij auto’s 

probeerde de luchthaven te bereiken, maar 

verder waren er bijna geen mensen meer op 

straat te vinden. Net voordat we Colombo 

binnenreden zagen we een dikke rookwolk 

links voor ons op stijgen. Kort daarna 

passeerden we het Dematogoda Kruispunt 

en zagen we links een menigte een kleine 

straat inkijken. Blijkbaar was daar zojuist een 

laatste explosie geweest. Op het moment dat 

de politie en de explosieve opruimingsdienst 

ons aan de andere kant van de weg op 

passeerden, werd het nieuws op de radio 

bevestigd. Toen de politie een aantal leden 

van de terroristische groep probeerde te 

arresteren hebben zij zichzelf en hun 

kinderen opgeblazen. Hiermee kwamen de 

aanslagen weer heel dichtbij. 

In de rest van de stad waren de straten leeg 

en hing een naargeestige sfeer. Al snel werd 

er in het land een avondklok ingesteld tot de  

 

 

 

volgende dag. De volgende dag reed ik door 

een uitgestorven stad naar een supermarkt 

voor boodschappen. Er hing een gekke sfeer 

in de winkel. De andere winkelaars waren stil 

en keken verdoofd voor zicht uit. Er was veel 

onzekerheid over de situatie en de officiële 

informatie die de overheid verschafte waerg 

summier. Aan de andere kant kwamen er via 

die overheid wel veel geruchten en 

(spook)verhalen naar buiten. Net als tijdens de 

opstanden vorig jaar werden de social media 

al snel geblokkeerd.  

In de dagen daarop volgend werden veel 

mensen gearresteerd. Er bleek al een hoop 

informatie beschikbaar te zijn over de 

terroristische groep bij de 

buitenlandseinlichtingen diensten. Toch bleef 

de angst en onzekerheid aanwezig door de 

verschillende tegenstrijdige verhalen die vanuit 

overheidspartijen werden verspreid, dit 

aangezien het spel politiek moddergooien 

direct was begonnen  

In het straatbeeld waren de getroffen 

maatregelen goed zichtbaar. Er waren 

wegblokkades opgezet bemand met  

gewapende militairen, ook bewaakten 

militairen belangrijke locaties, werden scholen 

gesloten en bleef de avondklok  actief in de 

dagen die volgden. 

In deze onzekere periode liepen de 

spanningen tussen de religies hoger op. 

Ondanks de oproep vanuit de kerk voor 

tolerantie en de grote afkeur vanuit de moslim 

leiders jegens de aanslagen, vonden er 

verschillende incidenten plaats. Gelukkig 

merken we dat naarmate de tijd verstrijkt de 

spanning minder wordt.  

Twee weken na de aanslag gingen de eerste 

scholen weer open met opgevoerde 

veiligheidsmaatregelen. De meeste scholen 

hebben nu bewapende militaire bewaking  
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voor de deur en komen ouders niet zomaar 

meer binnen. Ook worden er tassen 

gecontroleerd en metaaldetectors gebruikt 

wanneer je belangrijke gebouwen of 

supermarkten betreedt. In de twee weken die 

daar weer op volgden gingen gelukkig 

steeds meer kinderen terug naar school en 

ouders naar hun werk. Het  dagelijks leven 

werd geleidelijk weer opgepakt. De inwoners 

van Colombo zeurden  weer over het drukke 

verkeer, dat ze in de periode vlak na de 

aanslagen hadden ‘gemist’.  

Heden ten dage zijn de meeste 

wegblokkades inmiddels opgeheven. Op de 

weg van Colombo naar de school eind mei 

passeerde ik er nog een paar. Wel nog 

zwaar bewapend, maar niet veel voertuigen 

werden gecontroleerd. Wellicht zal  dit het 

nieuwe normaal worden in Sri Lanka en zal 

Sri Lanka dezelfde veiligheidsmaatregelen 

moeten blijven treffen als andere Aziatische 

landen waar in de afgelopen jaren  

aanslagen zijn gepleegd. 

In de periode na de aanslagen waren er heel 

weinig toeristen in het land. Dit heeft een 

enorme impact op de economie gehad. Veel 

Sri Lankanen zijn direct dan wel indirect 

betrokken bij de toerisme-industrie. Het is 

een kleine verzachting dat dit het 

laagseizoen  is en dat de impact op de 

bedrijven relatief minder is. Laten we hopen 

dat het kalm blijft, zodat de toeristen snel 

weer terugkomen naar dit prachtige eiland 

en de tolerantie tussen de religies zich weer  

herstelt.  

 

Tussen het schrijven van dit stukje en het 

uitkomen van deze nieuwsbrief ben ik nog in 

Nederland geweest voor onze jaarlijkse 

familievakantie. Het deed mij deugd dat de 

vlucht terug naar Colombo vol was en ook 

flink gevuld met vrolijke mensen klaar voor 

een vakantie in Sri Lanka. Dit beeld werd ook 

door andere vrienden van ons geschetst die  

 

 

 

 

recent terug kwamen in Colombo. Terwijl de 

echte vakanties in Europa pas een week later 

echt gingen beginnen. Laten deze zwaluwen 

een mooie zomer 

maken!   

 

 

Joris van Nederveen 

Consultant LWEI 
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Het schoolhoofd aan het woord 
 

Het is erg bijzonder om dertien jaar na het 

ontstaan van het instituut, nog op zo’n hoog 

niveau onderwijs te kunnen geven aan de Sri 

Lankaanse jeugd. In die dertien jaar is het 

uitgegroeid tot een van de beste 

onderwijsinstituten van de zuidelijke 

provincie. Naast de behaalde successen 

realiseren wij ons ook dat er nog steeds veel 

behoefte is aan gekwalificeerd onderwijs in 

dit gebied. 

 

Dankzij de onvermoeibare inspanningen van 

zowel het bestuur in Sri Lanka als het 

Nederlandse bestuur, zijn we als instituut in 

staat om ook in 2019 weer gratis onderwijs te 

verschaffen voor alle cursussen. Hierdoor 

kunnen we ons blijven focussen op kansarme 

jongeren in Induruwa en omliggende 

gebieden. Opnieuw resulteert dit in een hoog 

aantal studenten dat zich registreert voor de 

cursussen en een hoge bezetting van de 

klassen. Vanwege het hoge aantal 

registraties is er dit jaar weer een wachtlijst 

ingesteld. Om deze reden hebben we aan 

het begin van het jaar besloten om een extra 

Engels en ICT klas toe te voegen aan de 

derde batch, die vanaf september zal 

plaatsvinden. Er zal vanaf de volgende Batch 

ook een nieuw klaslokaal in gebruik worden 

genomen, zodat we de les capaciteit kunnen 

vergroten. 

 

De samenwerking met de British Council is 

ook in 2019 weer verlengd. De British 

Council is een van de hoogst gekwalificeerde 

instituten voor Engels onderwijs, zowel 

nationaal als internationaal en past daarmee 

perfect binnen onze missie om topkwaliteit 

onderwijs te verschaffen.   

Naast de vliegende start van het jaar 2019, 

heeft er kortgeleden een 

reeksverschrikkelijke gebeurtenissen 

plaatsgevonden, die zowel het land als het 

instituut hebben opgeschrikt.  

 

 

Zondag 21 april werden er bomaanslagen 

gepleegd op verschillende hotels en kerken in 

de omgeving van Colombo. 250 mensen 

verloren hierbij het leven en vele anderen 

raakten gewond; een ramp die niemand 

binnen en buiten Sri Lanka ongeroerd heeft 

gelaten.  

Ten tijde van het incident was het Sinhala 

nieuwjaars vakantie. Op 22 april zou de school 

weer starten. Vanwege de situatie hebben wij 

besloten de start van de school een dag uit te 

stellen. Dit gaf ons meer tijd om de situatie 

goed in de gaten te houden. Daarnaast werd er  

nauw contact gehouden met het Nederlandse 

bestuur, die mij waar nodig konden 

ondersteunen in het maken van beslissingen. 

We hebben in overleg besloten de school twee 

dagen na de aanslagen weer te openen. 

Daarbij werd er wel scherp toezicht gehouden 

op de situatie en kregen wij alle support van de 

ouders. Nadat het leger, de politie en de de 

situatie weer onder controle hadden begon 

iedereen het normale leven weer op te pakken. 

Op dit moment, een aantal maanden na de 

aanslagen voelt het alsof alles weer onder 

controle is en het leven weer verder gaat. 

Toeristen komen langzaamaan weer terug naar 

Sri Lanka voor een vakantie. Ook de school 

heeft alle taken weer opgepakt en is gestart 

met een nieuwe groep studenten en een 

nieuwe 

projectcoördinator. 

Ik kijk uit naar een 

mooie batch 2 en 3. 

 

 
Dinesh 
Abeynayake 
Schoolhoofd LWEI 

 

 



 

 

 

6 

Nieuwsbrief juli 2019 

Ervaringen van een projectcoördinator 
 

Begin mei was het dan eindelijk tijd om naar 

Sri Lanka te vertrekken. Het voelde als een 

grote sprong in het diepe. Helemaal na de 

aanslagen van 21 april die het hele land, 

 maar ook de hele wereld, flink hebben 

opgeschud. Het waren onzekere tijden voor 

het land. Niemand wist of er nog meer 

aanslagen zouden komen en toeristen 

vertrokken massaal terug naar eigen land. Er 

was natuurlijk ook twijfel bij mij ontstaan. 

Vrienden en familieleden vroegen of ik nog 

wel wilde gaan of, beter gezegd, of ik nog wel 

moest gaan. Door de vele vragen en uitingen 

van bezorgdheid begon ik mij af te vragen of 

dit wel het goede moment was. Niet uit angst 

voor aanslagen maar uit angst voor onrust en 

een eenzame periode. Na alles even te 

hebben afgewacht wilde ik mij deze mooie 

kans toch niet laten ontnemen. Met een 

akkoord van het bestuur en Dinesh, die mij 

tijdens het hele proces goed op de hoogte 

hebben gehouden, heb ik mijn half uitgepakte 

koffer weer ingepakt. Daarna ben ik, al dan 

niet een week later, op het vliegtuig naar Sri 

Lanka gestapt. 10 mei was mijn nieuwe 

aankomstdatum. 

 

Het nieuwe avontuur kon nu dan echt 

beginnen. Gelukkig ben ik vanaf het begin 

goed opgevangen door Dinesh en de staff. Ze 

deden er alles aan om het mij comfortabel te 

maken en het voelde de eerste week al meer 

als familie dan als collega’s. Met alle liefde en 

hulp die ik kreeg kon ik mij al snel zowel het 

werk als de culturele gebruiken eigen maken. 

Het was toch wel even gek om met mijn 

handen curry te eten of te wennen aan de 

manier waarop studenten respect tonen. 

Maar nieuwsgierigheid was gewekt en ik ben 

van plan nog meer te ontdekken en ervaren. 

 

Ik werk nu als projectcoördinator op de 

school. Mijn taken bestaan onder andere uit 

het lesgeven van de ‘achievers’ klas . Ik heb 

op dit moment 12  studenten in mijn groep 

zitten. Aan de hand van verschillende  

oefeningen via de methode en spelletjes  zijn de 

studenten twee uur per dag met de Engelse taal 

bezig. De meeste studenten hebben eerdere 

cursussen gevolgd aan het instituut en hebben 

een lange weg afgelegd. Ze zijn erg gemotiveerd 

om hun Engels te verbeteren. Het doel is om 

een goede baan te vinden of een universitaire 

studie te doen. Het is mooi om te zien dat ze 

daar naar streven en er hard voor werken. Dit 

motiveert mij ook extra om elke student zo goed 

mogelijk te helpen om het examen te halen.  

 

Naast lesgeven houd ik mij bezig met de 

dagelijkse taken binnen de school. Op een dag 

lopen er verschillende dingen anders dan 

gepland. Je leert om flexibel te zijn en af en toe 

te roeien met de riemen die je hebt. Ook houd ik 

mij bezig met grotere projecten zoals het 

coachen/trainen van de stafleden en het vinden 

van een langetermijnoplossing voor de 

huisvesting van het instituut. Het is fijn om naast 

lesgeven ook op een andere manier bij te 

kunnen dragen aan het instituut. 

 

Ik heb er nu twee maanden opzitten en ik moet 

zeggen dat het erg snel gaat. Soms zou ik de tijd 

wel even willen stilzetten om nog meer te 

kunnen genieten van alle nieuwe indrukken en 

ervaringen. Sri Lanka is een prachtig land en 

heeft heel veel te bieden. Daarnaast is de 

bevolking lief en behulpzaam. In de bus maak ik 

altijd een praatje met de locals. Ze zijn erg 

dankbaar dat er nog wat buitenlanders naar Sri 

Lanka komen in deze tijd. Een fijn maar ook gek 

gevoel. Zo zou het toch niet moeten zijn in zo’n 

bijzonder land. Ik hoop met heel mijn hart dat de 

mensen weer gaan 

inzien dat dit land het 

waard is om naar toe 

te reizen. Ik mag er in 

ieder geval nog een 

paar maanden van 

genieten.  

 
 
Lisanne Heideman 
Projectcoördinator LWEI 
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Succesverhalen  

Twee oud-studenten aan het woord 

 

Dinithi Wijesinghe – Student accounting 

(20 jaar) is een bekend gezicht voor het 

Lideke Wery Educational Institute. In de 

derde batch van 2016 volgde ze de Achiever 

cursus aan het instituut waar ze les kreeg van 

de toenmalige projectcoördinator Sabrina 

Habes. In de tweede batch van 2017 keerde 

ze terug en schreef ze zich in voor een IT-

cursus. Ook besloot ze nogmaals de Achiever 

cursus onder leiding van projectcoördinator 

Roos Ruijter bij te wonen in dezelfde periode, 

terwijl ze haar certificaat al op zak had, om 

haar spreekvaardigheid nog verder te 

verbeteren.  

De lessen hebben Dinithi geholpen om haar 

Engels op alle vlakken significant te 

verbeteren. Ook benoemt ze het media lab 

als een groot pluspunt van het instituut; hier 

heeft ze namelijk veel aan haar 

luistervaardigheid kunnen werken op de 

computer.  

 

 

 

 

 

 

 

Een fijne herinnering aan het instituut voor 

Dinithi is Our Day. Deze dag werd eind 2016 

georganiseerd in het teken van de Engelse taal. 

Het programma bestond uit optredens voor en 

door studenten uit alle verschillende klassen. 

Iets waar ze ook met plezier op terugkijkt is de 

keer dat ze ging picnicken met de Achiever klas 

van Roos in 2017.  

 

“Dit instituut heeft mijn leven 

veranderd door alles wat ik heb 

geleerd hier.’’ 
 

Dinithi is het instituut ontzettend dankbaar: “Dit 

instituut heeft mijn leven veranderd door alles 

wat ik heb geleerd hier.” Het onderwijs dat ze 

gevolgd heeft aan het instituut en haar harde 

werken en doorzettingsvermogen hebben hun 

vruchten afgeworpen; Dinithi is namelijk 

aangenomen voor een bachelor in accounting 

aan de University of Swinburne in Melbourne, 

Australië. In de toekomst hoopt Dinithi een baan 

te vinden als accountant in Melbourne. 
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Umesha de Silva – oud lerares op LWEI 

Umesha De Silva (23) startte in begin 2017 

met de cursussen ICT en Engels. Ze volgde 

onder meer de Achiever cursus, waarin ze les 

kreeg van Isabelle Knops. Umesha was 

vastbesloten om haar kennis van het Engels 

op te krikken om haar toekomstplannen te 

kunnen realiseren.  Haar belangrijkste doel 

was om haar spreekvaardigheid te verbeteren 

voordat ze aan een studie aan de universiteit 

zou beginnen.  

‘De lerares praatte in het Engels en 

wij mochten als studenten ook 

alleen in het Engels met elkaar 

praten. Dit hielp erg in het 

verbeteren van mijn kennis van de 

taal.’ 

Umesha beschrijft de methode die haar 

lerares toepaste tijdens de lessen als 

‘fantastisch’. Doormiddel van het spelen van 

interactieve spellen en opdrachten merkte ze 

dat haar spreekvaardigheid met grote 

sprongen vooruit ging. Een van de beste 

dingen aan de achievers klas is dat de lessen 

compleet in het Engels waren. ‘De lerares 

praatte in het Engels en wij mochten als 

studenten ook alleen in het Engels met elkaar 

praten. Dit hielp erg in het verbeteren van mijn 

Engelse taal.’‘ 

Umesha geeft aan dat ze een hele fijne tijd 

heeft gehad op de  school als student. ‘ Het 

voelt als een tweede thuis, ook omdat je er 

zoveel uren per dag doorbrengt. Ze heeft veel 

fijne herinneringen aan het instituut maar de 

mooiste herinnering  is toch wel haar klassen 

uitje naar Galle. Hier zijn we met de lerares 

en alle leerlingen heen gegaan aan het einde 

van de Batch. Het was een hele dag, 

volgepland met leuke activiteiten. 

 

 

 

 

Haar inzet en onderwijs aan het instituut 

hebben zijn vruchten afgeworpen, want in de 

tweede batch van 2018 mocht Umesha zelf 

lesgeven op het instituut. Ze werd in eerst 

instantie aangenomen voor de derde batch. 

Deze startte in augustus. Toch beviel het haar 

zo goed dat ze tot het einde van de eerste 

batch in 2019 les bleef geven.  

‘’Ik werd opnieuw lid van de Lideke 

Wery family en dat voelde heel 

goed.’’ 

Ze beschrijft haar tijd als lerares op het instituut 

als een geweldige en leerzaame ervaring. ‘’Ik 

werd opnieuw lid van de Lideke Wery familie en 

dat voelde heel goed. Dit was mijn eerste echte 

baan en daarmee een kantelpunt in mijn leven.’’ 

Op dit moment is Umesha zich aan het 

klaarmaken voor haar universitaire studie. In de 

zomer begint ze haar Bachelor Ayurvedic 

Medicine and Surgery aan de universiteit van 

Colombo. “Mijn plan voor de toekomst is om 

een Ayurvedische dokter te worden in Sri Lanka 

om mensen te helpen.”  
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Aanmelding 

Studenten staan in de 

rij om zich aan te 

melden voor een 

cursus aan het instituut 

Verjaardag Maduka 

De staf viert de 

verjaardag van een 

van de ICT-leraren 

met een mooi 

versierde taart 

Community day 

Batch I 

De studenten 

brengen een bezoek 

aan een weeshuis in 

de buurt 
 

Een kijkje binnen het instituut 
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Certificate ceremony in 

batch I  

Alle studenten worden 

beloond voor hun 

resultaat met een 

certificaat 

Community day 

Batch 2 

De studenten 

organiseren zelf een 

Bread Dansal voor 

de pelgrims tijdens 

een van de religeuze 

dagen in Sri Lanka 

Ouderdag  

Een drukbezochte 

ouderdag. Op deze 

dag krijgen de ouder 

meer uitleg over het 

instituut en de 

cursussen. 

Aansluitend wordt er 

een drankje en hapje 

geserveerd 
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Lideke Wery Foundation 

 
Lideke Wery werkte voor Ebinge & Company. Één 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 die grote delen van Azië trof. 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 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 


