
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tot ons verdriet is overleden onze penningmeester: 
 

Theo Schouwenaar   
 

We hebben veel respect en bewondering voor de wijze 

waarop hij met zijn ziekte is omgegaan. 
 

Theo heeft zich vele jaren met liefde en toewijding ingezet 

voor de (wees)kinderen in Sri Lanka. 

We zullen hem erg missen. 
 

 

‘And whoever gives to one of these little ones 

even a cup of cold water to drink, 

because he is my disciple, truly I say to you, 

he will not lose his reward’ 

(Mt. 10 : 42) 

 

Dear Theo Schouwenaar 

 

Your love, kindness, nearness to us 

and our memories will last forever. 

 

The Sisters of Mary Immaculate 

with your children 

Theo was, vanaf het begin, 

betrokken bij het verlenen van 

hulp aan de weeskinderen in Sri 

Lanka. Mede dankzij zijn inzet 

heeft de Stichting 

Netherlands Sri Lanka 4 

kindertehuizen in Sri Lanka 

kunnen bouwen, waar kinderen 

een veilig onderdak hebben, 

liefdevol worden verzorgd, naar 

school gaan en indien nodig 

medische verzorging krijgen. 

 NIEUWSBRIEF                                           IN MEMORIAM        MEI 2020 

⋆ Kruiningen 15-02-1949         † Goes 29-04-2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo genoot heel erg van de kinderen, 

en gaf ze heel veel aandacht.  

Samen de tekeningen bekijken die de 

kinderen voor hem hadden gemaakt. 

Samen de speelkamer en hun 

slaapkamers en spulletjes bekijken. 

Kijken en genieten van hun dansjes en 

luisteren naar de liedjes die ze zongen. 

We werden altijd heel hartelijk 

ontvangen en “versierd” met een 

bloemenketting. 

Ook bezocht hij de scholen. Hij vond het erg leuk als de kinderen uit de tehuizen naar ons zwaaiden, en 

gedag riepen naar: “Theo Uncle”. Theo nam ook altijd de tijd om even met de juf of meester te praten. 

 



 

 

 

 

 

Theo hielp graag mee met o.a. de 

Koningsmarkt en de Markt Van Hoop.  

Hij genoot er ook van om PowerPoint 

Presentaties te geven. Hij vertelde 

enthousiast over onze tehuizen. 

 

Theo: “Als ik over de kinderen praat, 

gaat mijn hart sneller kloppen.” 

 

Bij de opening van ons 2e kindertehuis in Katupotha heeft 

Theo een kokospalmboom geplant. 

Daarbij is een maquette geplaatst met de tekst: 

Een boom planten is een blijk van vertrouwen in de aarde. 

Een boom planten is een daad van hoop op de toekomst. 

Een boom planten is een handeling van naastenliefde voor 

toekomstige geslachten 

Die van zijn vruchten zullen genieten als wij er niet meer zijn. 

Tijdens onze werkbezoeken werden ook 

inkopen gedaan voor de tehuizen. 

Theo trok zich dan, met de manager van de 

winkel, terug in een kantoortje, 

waar hij eerst met de manager sprak over 

onze tehuizen. 

 Dan probeerde hij korting te bedingen. Dat lukte ook altijd. Hij kwam dan met een grote glimlach tevoorschijn. 

Theo hielp de kinderen graag met de computer. 

 

Tijdens de werkbezoeken werden de financiën besproken 

met zr Amatha.Theo was een fantastische penningmeester! 

   



 

 

Zuster Amatha schreef ook een in memoriam:  

“You were always a fatherly figure to our children 

and to us a brother, 

this is a great loss, and we will miss you forever.” 
 

 

De hele tekst kunt u lezen op onze site: 

www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 

Tot het laatst toe bleef Theo nauw betrokken met het wel en wee van de (wees)kinderen en de zusters. 

Hij genoot van de vele foto’s en filmpjes die zuster Amatha stuurde. 

Theo heeft zijn financiële taken overgedragen aan Jos Uitterhoeve en wij zijn blij dat hij deze taak op zich 

heeft willen nemen en dat hij zich ook met liefde gaat inzetten voor de kinderen in Sri Lanka. 

In ons laatste gesprek met Theo hebben wij hem beloofd om door te gaan met dit mooie werk. Wij blijven ons 

met hart en ziel inzetten voor de kinderen in Sri Lanka die hulp nodig hebben. 

Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen, want zonder uw hulp kunnen wij het niet! 

WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD! 

Met vriendelijke groeten, 
 

 

Secretaris:          Bestuurslid:                   Waarnemend penningmeester:   

Tanja Uitterhoeve-Geene         Elsbeth Sanderse-van den Berg            Jos Uitterhoeve                 
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl  bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl   penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl 
 

Zr. Amatha 

heeft ook 

een heel 

mooi 

herdenkings

filmpje 

gemaakt, 

dat ook op 

onze site te 

zien is. 
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