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Met het recordbedrag van 3.620,= euro gaat de Theresiaschool de Stichting 
Kansarmen Sri Lanka heel blij maken. Nooit heeft een actiedag zoveel geld 
opgebracht als dit jaar. En dat allemaal in 4 uur tijd!! Van meet af aan was het 
gezellig druk. Alle spelletjes werden goed bezocht. Ook de 2e hands markt met de 
vele boeken en cd’s werd goed bezocht en zeker 150 taarten en cakes vlogen in 4 
uur tijd over “onze toonbank”.  
Ouders hebben erg hun best gedaan om die lekkere taarten te bakken, die voor 
slechts één euro verloot werden. Ook van de “catering” werd goed gebruik gemaakt. 
Echt een geslaagde middag/avond. 
Het was een grandioos succes en natuurlijk waren we daarbij afhankelijk van onze 
Berlicumse middenstand: onze sponsors! Zij hebben ervoor gezorgd dat we leuke 
prijzen konden verloten. Ook dank aan de Wereldwinkel Berlicum, die het gehele 
bedrag van de verkoop van producten heeft toegevoegd aan het totaalbedrag van de 
actiedag. Wij zijn oprecht blij met de inzet van iedereen die zich geroepen voelde 
hieraan een steentje bij te dragen. Jan van der Steen (voorzitter Stichting Kansarmen 
Sri Lanka) kan een cheque tegemoet zien, waarmee hij zeker een, of meerdere, 
waterproject(en) kan starten op plattelandsscholen in Sri Lanka. En dan te bedenken, 
dat je daar met een euro ongeveer 15x keer zoveel kunt doen als hier in Nederland. 
De Stichting “Wilde Ganzen” zorgt er tevens voor dat er aan die 3.620,= euro nog 
eens 1.991,= euro wordt toegevoegd. Dat geeft een opbrengst voor de Stichting 
Kansarmen Sri Lanka van 5.611,= euro.  
Echt geweldig. Wij denken dat we zeker aan een grote wens tegemoet hebben 
kunnen komen, dankzij ieders inzet! Het geld is bij de Stichting Kansarmen Sri Lanka 
in goede handen. Over een poosje krijgen we foto’s te zien van één of meerdere 
projecten waaraan het geld is besteed. Bedankt Jan voor je uitgebreide bezoek aan 
de Actiedag. Op de website van Kansarmen Sri Lanka staat een filmpje waarop je 
deze Actiedag nog eens kunt bekijken. 

P.S. Voor nadere informatie kunt u kunt altijd terecht op www.kansarmensrilanka.nl, 
waarop u kunt lezen welke water- en sanitatieprojecten worden uitgevoerd op 
plattelandsscholen in Sri Lanka. Blijft u het een prachtig doel vinden? Dan staat het u 
vrij de Stichting Kansarmen Sri lanka via deze website blijvend te ondersteunen en te 
volgen.  
 
Team Theresiaschool. 


