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Het nieuwe jaar is begonnen en  
Stichting Kalyani wenst u dan 
ook een gezond, liefdevol en 
gelukkig 2014 toe! Zoals al in de 
vorige krant was aangegeven 
hebben we het de laatste 3 
maanden wat rustig aan gedaan, 
omdat de voorzitster hoog-
zwanger was. Maar wees gerust, 
ondanks dat is er toch weer 
genoeg gebeurt om een hele 
krant mee te vullen. Zo is 
Sinterklaas op bezoek geweest 
bij Kalyani, stonden we op 
lichtjesavond, hebben we weer 
giften mogen ontvangen en niet 
geheel onbelangrijk willen wij 
graag onze jongste en nieuwste 
vrijwilliger aan u voorstellen. 
Dus wij wensen onze vrienden 
van Sri-Lanka dan ook weer veel 
lees plezier en ook dit jaar hopen 
we weer op u steun te mogen 
rekenen! 

Dus Bedenk Piet vond dit een goed 
idee en vroeg Kalyani voor hulp, 
want ja, hoe komt de Sint dan naar 
Sri-Lanka, met de stoomboot of 
anders...? En hoe krijgen ze dan 
alle cadeautjes die kant op, of 
moeten deze dan maar ter plekke 
gekocht worden in Sri-Lanka? 
Kalyani had wel een idee, het beste 
is gewoon om de Sint en de Zwarte 
Pieten met het vliegtuig te laten 
gaan naar Sri-Lanka, want met de 
boot vanaf Spanje dat duurt wel 
heel erg lang... !! Sinterklaas moet 
zijn Pieten dan laten rondreizen in 
Sri-Lanka zodat zij een aantal 
weeshuizen en schooltjes kunnen 
uitzoeken die hulp nodig hebben 
en graag een cadeautje willen. 
Ve r v o l g e n s k u n n e n z e d e 
cadeautjes dan daar ter plekke 
kopen, want zo steunt de Sint ook 
nog de lokale bevolking en de 
economie van Sri-Lanka.  !
Bedenk Piet vond dit een goed idee 
van Kalyani en vroeg of zij hen 
willen helpen bij de uitvoering van 
dit plan en deze bijzondere 
verjaardag van de Sint. Nou 
natuurlijk! Stichting Kalyani heeft 
meteen een nieuw project opgezet, 
speciaal voor de Sint om hem te 
helpen:  

Sint wil zijn verjaardag graag vieren in.. ?
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Dus... Lieve mensen, wilt u de Sint 
helpen om zijn verjaardag in 2014 
te vieren in Sri-lanka en zo de 
weeskinderen en kinderen een 
mooi cadeau te geven..??  !
Doneer dan nu meteen een 
eenmalige gift op bankrekening nr.: 
NL79 INGB 000 600.95.91 of ga 
naar www.kalyani.nl/sinterklaas 
voor meer informatie. !

Volgt u ons ook op: Doneer vandaag nog! NL79 INGB 000.600.95.91

Ons wereld wondertje! 
Op 13 november 2013 is onze voorzitster 
bevallen van een prachtige zoon genaamd: 
Eliyah Roshan van Ark. Ons wereld 
wondertje is de nieuwste en jongste 
vrijwilliger van Stichting Kalyani en heeft 
nu al meegewerkt aan het schrijven van 
deze krant. In Sri-Lanka wordt hij Roshan 
genoemd, maar hier in Nederland houden 
we het bij Eliyah, maar dan wel op zijn 
engels uitgesproken. Snapt u het nog? 

Let u ook op ons nieuwe bankrekening nr.? NL79 INGB 000.600.95.91

door de redactie 
   ENKHUIZEN - Zwarte Piet, of 
beter gezegd Bedenk Piet, kwam 5 
december een vlug bezoekje 
brengen aan Kalyani want hij had 
een idee…. !
Het zit namelijk zo, Sinterklaas wil 
ook wel een keer graag een bezoek 
brengen aan Sri-Lanka en daar zijn 
verjaardag vieren met alle wees-
kinderen en kinderen.  Het Sinterklaas Project

Wist u dat.. 
Sri-Lanka een kolonie 
is geweest van ons 
eigen Hollandse landje 
en ze daarom wat oude 
Nederlandse woorden 
kunnen, zoals:  !
Kakhuisje en stoepie. !

Is het niet 
een poepie?

http://www.kalyani.nl/
http://www.kalyani.nl/
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Toekomst plannen 
De toekomst ziet er voor nu best 
simpel uit. We gaan met zijn allen 
brainstormen hoe we geld kunnen 
inzamelen voor ons n ieuwe 
Sinterklaas Project en het IT Project 
in Monaragala. Daarnaast gaan we 
dus misschien weer bezig met het 
opzetten van een NGO en hopen we 
deze keer dat het ons wel gaat 
lukken… wie weet! :) 
Kortom, het is een begin van een 
nieuw jaar, dus het is weer tijd om 
een jaarplan te maken. Hoe gaan we 
geld inzamelen, hoe komen we aan 
nieuwe donateurs en sponsors en 
welke invulling krijgen onze nieuwe 
projecten precies? We houden u op 
de hoogte! 

Tot zover het nieuws! Meer 
weten? Neem dan een kijkje op 
onze website: www.kalyani.nl of 
mail ons op info@kalyani.nl.

Secretaris is geslaagd! 
Onze secretaris is geslaagd voor de 
basisopleiding fotografie aan de 
Fotovakschool. Hij heeft deze opleiding 
gratis mogen volgen omdat hij geld heeft 
geschonken aan de stichting. Het is hem 
zo goed bevallen dat hij in februari 
verder gaat met de 2-jarige MBO 
opleiding. Hij heeft een website gemaakt 
waar iedereen zijn werk kan zien, 
nieuwsgierig?, www.vanarkfotografie.nl !
Wilt u ook graag gratis de basis-
opleiding volgen aan de Fotovakschool, 
doneer dan een eenmalig bedrag van 
minimaal €1500 euro aan Stichting 
Kalyani en wij melden u graag aan.  !

Lichtjesavond in Enkhuizen 
Op 21 december 2013 was het weer lichtjesavond 
in Enkhuizen en Stichting Kalyani was ook weer 
van de partij! Ons algemeen bestuurslid Bertus de 
Wit had weer hard gewerkt om een levende 
kerststal te maken, met ook nog wat extra attracties 
voor de kindertjes. De stal werd net zoals vorig jaar 
weer erg goed bezocht door alle Enkhuizenaren, ze 
genoten van de ezel met kippen op zijn rug en een 
gratis zakje popcorn was ook niet verkeerd! !

Giften… 
De sponsorloop van 40MM 
was weer erg succesvol in 
het jaar 2013, in totaal 
hebben zij €114.139,26 euro 
o p g e h a a l d ! S t i c h t i n g 
Kalyani heeft een gift van 
€625 euro ontvangen van 
40MM. Ook heeft Stichting 
Hervormd Weeshuis uit 
Grootebroek ons geholpen 
en maar liefst een bedrag 
van €1000 euro geschonken.  !
Allebei bedankt, we zullen 
het gebruiken voor onze 
nieuwe projecten! 

Bezoek uit Sri-Lanka 
Eind januari brengt onze clearance 
agent Nalin, voor het eerst een 
bezoek aan Nederland. Hij wil 
graag een keer sneeuw en natuur ijs 
in zijn leven zien. Tja... Moet het 
wel nog gaan vriezen natuurlijk! 
Haha... Daarnaast gaan we ook 
bespreken hoe we verder gaan met 
het IT project in Monaragala en of 
Nalin een NGO gaat opzetten voor 
Kalyani. Dat zou het verschepen 
van een volgende container nog 
makkelijker maken, want dan 
verschepen we het gewoon aan ons 
zelf! In de volgende krant laten we 
weten wat de plannen zijn. 

Donatie aan weeshuis en bejaardentehuis! 
Stichting Kalyani heeft speelgoed, beddengoed, klamboes en een radio cd 
speler gedoneerd aan een weeshuis: Gangodawila in Delkanda. In het 
weeshuis wonen 37 kinderen van de leeftijd 4 tot 10. De kindertjes waren 
erg blij met de spulletjes! Daarnaast zijn er ook koffiezetapparaten, bekers 
en glazen gedoneerd aan een bejaardentehuis: Sahana Udaya in Dehiwala. 
Deze donaties komen nog voort uit de container verscheping van 2013.


