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Voorwoord
Het jaar 2020 begon veelbelovend voor het
Lideke Wery Educational Institute (LWEI) in
Sri Lanka met wederom een zeer groot
aantal studenten dat zich aanmelde voor
Engels of ICT cursussen. Dankzij de
uitbreiding van de school met een extra
lokaal in 2019 hebben we opnieuw meer
studenten kunnen plaatsen.
Begin januari ben ik tijdens mijn vakantie op
bezoek geweest bij de school en het is
prachtig om te zien hoe trots het
schoolhoofd en de staff zijn dat de
cursussen zo gewaardeerd worden door de
lokale gemeenschap. Tegelijkertijd stemt
het ook nederig dat er nog zo veel behoefte
is aan additioneel Engels en ICT onderwijs.
Ondanks de veelbelovende start van het
jaar, werd ook Sri Lanka getroffen door de
wereldwijde uitbraak van het covid-19 virus.
In een land als Sri Lanka, waar de
gezondheidszorg minder goed geregeld is
dan in Nederland en lang niet iedereen
toegang heeft tot middelen om zich aan
extra hygiëne maatregelen te houden, had
dit kunnen leiden tot een grootschalige
uitbraak. Gelukkig lijken de strenge
maatregelen van de overheid effect gehad
te hebben met slechts 12 personen die
volgens officiële cijfers zijn overleden aan
de gevolgen van het virus. Ook het Lideke
Wery Educational Institute is gelukkig
gespaard gebleven van besmettingen.
Verderop in deze nieuwsbrief vertelt Dinesh
Abeynayake (schoolhoofd van het LWEI)
meer over het sluiten van de school tijdens
de lockdown en de situatie in Sri Lanka. We
zijn Dinesh en de rest van de staff erg
dankbaar voor hun flexibiliteit en inzet die

een veilige heropening van de school
mogelijk heeft gemaakt.
Eind 2019 hebben we afscheid genomen
van Joris van Nederveen, onze Consultant
aan het LWEI. We zijn Joris erg dankbaar
voor alles wat hij voor het Instituut betekend
heeft en wensen hem en zijn gezin veel
succes in Zimbabwe.
De rol van Consultant zal vanaf het tweede
halfjaar van 2020 vervuld worden door
Jelmer Kuyvenhoven. Op de volgende
pagina stelt hij zich aan u voor.
De vooruitzichten voor de rest van het jaar
en voor volgend jaar zijn uiteraard erg
onzeker. Voor de Sri Lankaanse economie
betekent de covid-19 pandemie een nieuwe
klap na de bomaanslagen van 2019. De
behoefte aan additioneel Engels en ICT
onderwijs zal voorlopig dus niet minder
worden. Wij blijven gratis goed onderwijs
aanbieden aan kansarme jongeren in Sri
Lanka zodat zij kunnen blijven bouwen aan
hun toekomst. Wilt u helpen dit mogelijk te
maken? Dan kunt u de Lideke Wery
Foundation steunen met een financiële
bijdrage. Onze contactgegevens kunt u
vinden op www.lidekeweryfoundation.nl.
Veel plezier gewenst
bij het lezen van deze
nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Sander van der Wielen
Penningmeester LWF
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Even voorstellen: Jelmer Kuyvenhoven
Graag stel ik mijzelf even voor: Ik ben 44
jaar oud, getrouwd met Tanja en vader van
Ivar (10) en Boris (8). Wij wonen sinds een
jaar in Colombo, waar mijn vrouw op de
ambassade werkt. Ik werk sinds ons vertrek
naar Sri Lanka als freelance consultant op
het gebied van Telecommunicatie. Hiervoor
werkte ik bij T-Mobile, Tele2, Tata, Ericsson
en KPN.
Ik heb eind augustus voor het eerst het
instituut bezocht. Het was ontzettend leuk
om kennis te maken met Dinesh en zijn
team. Tijdens mijn bezoek werden er lessen
gegeven en het was inspirerend om te zien
met hoeveel concentratie en toewijding de
lessen door de leerlingen gevolgd worden.
Er was een heerlijke curry voor de lunch en
ik heb door informele gesprekken met het
team een goed beeld kunnen krijgen van de
dagelijkse gang van zaken op de school.
Wat mij opviel is de goede staat van de
middelen die de studenten ter beschikking
staan. De laptops - een recente investering
begrijp ik - zijn van goede kwaliteit en
worden intensief gebruikt. Tijdens mijn
bezoek waren de ICT studenten bezig met
de Access applicatie. Dat is zeker niet de
eenvoudigste Microsoft applicatie en er
werd hard aan gewerkt om het een en
ander te doorgronden.
De staat van het gebouw is al enige tijd
reden tot zorg. De eigenaar van het pand
heeft reparaties uitgevoerd, maar deze zijn
onvoldoende grondig en duurzaam om op
deze locatie te blijven. Er dient dus een
nieuwe locatie gevonden te worden. Ik zal
mij hier de komende periode vanuit het
lokale bestuur actief mee bezighouden. De
eerste doelstelling is het opstellen van een

shortlist op basis waarvan hopelijk een
goede nieuwe locatie kan worden gekozen.
De afgelopen maanden hebben in Sri Lanka
natuurlijk ook grotendeels in het teken van
Corona gestaan. Gelukkig is het aantal
besmettingen en overlijdensgevallen
beperkt gebleven. Dit is onder meer bereikt
door het instellen van een eiland brede
'curfew' (lockdown) die, afhankelijk van het
district, ongeveer 6 tot 9 weken heeft
geduurd. Tijdens deze curfew was het niet
toegestaan het huis of erf te verlaten. Ook is
het vliegveld direct gesloten bij het begin
van de curfew. Dit is overigens nog steeds
het geval.
Het effect van corona is groot voor Sri
Lanka: het toerisme vanuit het buitenland is
volledig stil komen te liggen, inkomsten
vanuit arbeid overzee zijn sterk
teruggelopen en veel arbeidsmigranten
willen terugkeren omdat ze in het buitenland
geen werk meer hebben door de crisis.
Voor met name de toeristische sector is dit,
na het effect van de aanslagen in 2019,
wederom een enorme klap. Omdat er
momenteel geen lokale verspreiding van het
virus is, is het dagelijks leven nu wel weer
min of meer normaal.
Met name voor kinderen en adolescenten is
de afgelopen periode zwaar geweest. Er
was geen school, weinig mogelijkheid om
buiten te spelen (vooral in de stad) en er
waren geen georganiseerde
sportactiviteiten. Gelukkig zijn alle scholen
in de week van 7 september weer volledig
opengegaan. Mijn inschatting is dat voor de
eerstkomende en volgende generaties
studenten op het Instituut de lessen nog
waardevoller en noodzakelijker zullen zijn.
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Graag wil ik u als donateur dan ook hartelijk
danken. Uw bijdrage is juist nu weer hard
nodig.
Hartelijke groet uit Colombo,
Jelmer Kuyvenhoven
Consultant LWEI
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Schoolhoofd aan het woord
Vanaf begin dit jaar heeft het covid-19 virus
ook Sri Lanka in zijn greep. Op 27 januari
werd de eerste besmetting vastgesteld,
waarna het Sri Lankaanse leger in korte tijd
meer dan 30 quarantaine centra heeft
geopend in het hele land en sinds 11 maart
worden er geen buitenlandse toeristen meer
toegelaten in Sri Lanka. De overheid heeft
tegelijkertijd een grote campagne
gelanceerd om mensen bewuster te maken
van het belang van handen wassen, social
distancing en mondkapjes.
Zoals in veel landen werd ook in Sri Lanka
een lockdown ingesteld. Scholen,
universiteiten en werkplekken werden
gesloten en het openbaar vervoer kwam tot
stilstand. Het Lideke Wery Educational
Institute moest vanaf 21 maart ook dicht
voor onbepaalde tijd. De studenten maakten
zich op dat moment juist klaar voor hun
mock exams om te testen hoe ze ervoor
stonden een paar weken voordat ze hun
echte examen zouden doen.
Al met al heeft de lockdown zo’n twee
maanden geduurd waarbij er niemand naar
buiten mocht en streng gehandhaafd werd.
Slechts af en toe mochten mensen naar
buiten om voedsel en andere essentiële
zaken te kopen. Logischerwijs is de impact
op de economie enorm. Zelfs de agrarische
sector heeft het flink te verduren gehad
omdat mensen niet naar buiten mochten om
de oogst binnen te halen.
Half mei werden veel van de lockdown
maatregelen opgeven, maar social
distancing maatregelen zijn gebleven en het
gebruik van mondkapjes in winkels en in het
openbaar vervoer is verplicht. Hierdoor

konden zelfs de verkiezingen op 20 juni
doorgaan.
Eind juni verklaarden de autoriteiten dat de
covid-19 uitbraak onder controle was en dat
scholen vanaf begin juli weer open
mochten. Uit angst voor een tweede golf
werd dit echter alsnog met een aantal
weken uitgesteld waardoor eind juli het
LWEI haar deuren weer mocht openen.
Om weer veilig open te kunnen, hebben we
op het instituut een aantal maatregelen
genomen met extra financiële
ondersteuning van de Lideke Wery
Foundation. Uiteraard worden studenten
geacht te allen tijde afstand te houden en
een mondkapje te dragen, en hebben we
een vaste looproute ingesteld.
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Bij binnenkomst wordt bij iedereen de
temperatuur gecontroleerd en het is
verplicht om handen te wassen. We hebben
extra wasbakken met voetbediening
geplaatst voor studenten om dit mogelijk te
maken en we maken alle oppervlakken die
door studenten aangeraakt worden vaker
schoon. We vragen studenten ook om niet
buiten lestijden op de school te zijn, wat
helaas ook een verminderd gebruik van de
bibliotheek en het media lab betekent.

het is onduidelijk tot wanneer de
maatregelen van kracht blijven en wanneer
het instituut weer ‘normaal’ open kan, laat
staan wanneer we weer Project
Coördinatoren uit Nederland kunnen
ontvangen. Tot die tijd gaan we verder op
de ingezette lijn om studenten te helpen hun
Engels en IT vaardigheden te ontwikkelen
en om tegelijkertijd de staff, de studenten en
de gemeenschap veilig en gezond te
houden.

De examens van Batch 1 die in april plaats
zouden vinden, hebben uiteindelijk eind
augustus plaats gevonden. Uiteindelijk
hebben 107 studenten hun examen gedaan,
ondanks dat een aantal studenten al moest
beginnen met het vervolg van hun reguliere
onderwijs. Ik ben de leraren op het LWEI
dankbaar voor het extra werk dat zij gedaan
hebben om de studenten alsnog klaar te
stomen voor de examens.
Sri Lanka heeft goede voortgang geboekt in
het indammen van de covid-19 uitbraak met
circa 3100 geregistreerde gevallen sinds het
begin van de uitbraak (stand 1 september).
Het gevaar is echter nog niet geweken en

Dinesh Abeynayake
Headmaster Lideke Wery Educational
Institute

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 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 in Induruwa, Sri Lanka
is het resultaat. Het instituut bestaat sinds 2006 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 consultant een
schoolhoofd en 7 leraren en leraressen die het onderwijs
verzorgen. Daarnaast is er om de 4-5 maanden een Nederlandse stagiair als projectcoördinator.

Meer informatie over de Lideke Wery Foundation kunt u vinden www.lidekeweryfoundation.nl.
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