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Wim en Diny Kramer 

Dit keer hebben we er voor gekozen ons reisverslag te presenteren in dagboekvorm. Bijna iedere 

dag deden we wel verslag op Facebook, wat als zeer prettig werd ervaren. Deze verslaglegging 

willen we nu ook gebruiken op onze website.  

5 JANUARI: Helaas kunnen we maandag pas op onze eigen laptop internetten, omdat het weekend 

is. Dus maandag laten we meer van ons horen. We hebben al weer behoorlijke vorderingen wat 

betreft ons actiewerk. Gisteren eerst nageplozen hoe de omstandigheden zijn van het gezin dat we 

willen helpen. Vandaag de situatie bekeken en maandag komt de offerte. Dan kunnen we dus 

bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dat allemaal dankzij het thuisfront. Maandag dus 

waarschijnlijk meer. 

 

7 JANUARI: Dit is het huisje (zeg maar gerust: hut) waar we een nieuw huisje voor in de plaats willen 

bouwen. De aannemer maakt op de tuinstoel ter plekke de tekening. 

 

8 JANUARI: Vanmorgen met een strakblauwe lucht de eerste funderingssteen geplaatst voor het 

huis. We sliepen nog en toen werd er gebeld dat dat stond te gebeuren en of we wel zo snel mogelijk 

wilden komen. Dat wilden we natuurlijk graag, want hoe sneller ze beginnen des te eerder is het huis 

klaar. We kregen weer zoals voorgaande keren rijst, thee en bananen aangeboden.  

 

10 JANUARI: Ben net bijna 

van m'n stoel gevallen van 

verrassing want er was op 

onze Sri Lanka-rekening 

2.000 euro gestort van een 

particulier uit Hoogeveen! 



Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. Dit schept weer veel mogelijkheden. Dank, dank, dank!!!!   

Ik zal nog wel even bellen naar Nederland of dit bedrag klopt want vorig jaar had de ING een fout 

gemaakt: 510 euro moest zijn: 10 euro. Dus voor de zekerheid maar even navragen. 

11 JANUARI : Een nieuw project bekeken. Het stenen huis is redelijk 

goed (een kamer en een slaapkamer) maar het keukentje (zie foto) 

kun je geen keuken noemen. Er wordt nu bekeken wat het zal gaan 

kosten als daar een stenen keukentje wordt aangebouwd. Dat zijn 

dan dus alleen maar de fundering, 3 muren, Een dak en een deur.  

Bovendien zijn wij op het ogenblik op zoek naar woonruimte voor een 

tuk tuk-chauffeur. Hij woont nu in een stenen kamertje van 4 x 4 

meter, met helemaal niets er in, dus alleen de 4 muren en, ja nog wel 2 plastic stapelstoeltjes. Maar 

geen water en geen toilet. Om zich te kunnen wassen en naar het toilet te gaan, moet hij 700 meter 

verderop bij vrienden aankloppen. We schakelen dus alle bekenden in om naar andere woonruimte 

te zoeken, die ook nog betaalbaar voor hem is, want wij kunnen de huur wel een jaar vooruit betalen 

maar daarna moet hij het toch zelf kunnen. 

12 JANUARI: Met de Srilankaan naar de oogarts geweest, zijn ogen laten meten en een bril 

uitgezocht. Het moest een Varifocus worden. De man wou het over laten gaan want het bleek toch 

duurder te zijn dan hij dacht: € 77,--. Kom daar maar eens om in Nederland. Woensdag kan hij de bril 

halen. Een stevige handdruk als dank 

Grote schrik!! Vannacht is een tuk tuk-chauffeur (op weg met een klant naar het vliegveld) door nog 

onbekende reden met tuk tuk en al in het Hollands Kanaal terecht gekomen. Gelukkig zijn de 

chauffeur en de klant behouden op de wal gekomen. Wel met verschillende verwondingen. De tuk-

tuk was vorig jaar door Srilankahulp.nl geschonken. De tuk-tuk kan als verloren worden beschouwd. 

Morgenochtend gaan we informeren hoe het hier zit met de verzekering. Wij zijn daarover somber 

gestemd. Maar eerst maar even zien hoe nu verder. 

 De foto is van vorig jaar toen hij de tuk-tuk net had gekregen 

14 JANUARI: Vandaag naar de garage geweest om de verongelukte tuk 

tuk te bekijken. De reparatiekosten lijken mee te vallen. Helaas doet de 

verzekering erg moeilijk en het zal me niet verbazen dat de kosten van 

reparatie voor eigen rekening komen. Ongeveer 700 euro. Onmogelijk 

op te brengen. Zelfs op afbetaling moet je hier op zo'n bedrag eerst 

een aanbetaling doen van 200 euro. Dat betekent 50 dagen loon 

inleveren en verder geen eten of drinken. We gaan kijken of we iets voor deze zeer gedupeerde man 

kunnen betekenen, zodat hij, als z'n verwondingen zijn genezen, gewoon z'n werk weer op kan 

pakken 

15 JANUARI: Vanmorgen werden we al vroeg gebeld dat om 10.20 uur de inzegening van het in 

aanbouw zijnde huis zou plaats vinden. Dat ging weer met een hele ceremonie gepaard. Voor ons niet 

onbekend. De kozijnen van de deur werden eerst gesteld met een olijftak en een in olie gedrenkt 

doekje vastgebonden met een muntstuk erin. De aannemer wisselde van functie en werd priester 

door een wit laken over zijn hoofd te doen, waarna hij een gebed deed. Zelf moest ik helpen de deur 

te stellen en met wierook rond de contouren van het huis te lopen. (zie foto's) Wat onwennig liep ik 

rond, maar het hoorde er nu eenmaal bij... Een hamer, zaag en knijptang werd over de drempel van 



de deur gegooid. Ook een kip, die na een uur werd geslacht voor het avondeten. Diny vond het erg 

zielig. Maar ja, wij doen eigenlijk hetzelfde, alleen wij kopen ze bij de supermarkt of poelier. Daarna 

kregen de aanwezigen rijst en een banaan. Wij kregen als enigen een glas cola... De bouw zal nu snel 

vorderen en ook meer zichtbaar worden. Op de foto's is ook wel te zien dat het toilet niet veel 

bijzonders is. Wij vinden dat er in ieder geval een deur voor moet komen. Maar dat komt later wel. 

Want een eventuele deur zal aan een andere kant moeten omdat het huis er te dicht op komt te 

staan. Het weer is hier echt stralend nu, de zon staat letterlijk als een brandende vuurbal aan de 

hemel.  

16 JANUARI: De vrouw van een strandverkoper (loopt met kraaltjes over het strand en verkoopt 

nauwelijks iets) heeft borstkanker en er is 1 borst weggenomen. Dit gezin heeft 3 kinderen van 10, 8 

en 5 jaar oud. Een operatie wordt hier vergoed maar medicijnen en een nabehandeling moeten de 

mensen zelf betalen. Nu moest deze vrouw 10 chemokuren. De hele buurt heeft geld ingezameld en 

zodoende konden ze de helft betalen. Dankzij Srilankahulp.nl konden wij de andere helft betalen. Dat 

we dit kunnen doen dankzij de mensen in Nederland, daar word je toch werkelijk emotioneel van. 

Dank, dank, dank. 

18 JANUARI: Vandaag komt de buitenkant van de tuk-tuk, die in het Hollands Kanaal zat, klaar. 

Morgen moet hij dan ergens anders naar toe voor de ramen en de 

binnenkant. Over 3 dagen zal hij helemaal klaar zijn. De kosten van de 

reparatie zijn dus meegevallen maar de verzekering geeft geen cent, 

want ze hadden die nacht foto's moeten maken van de tuk-tuk in het 

water. Tja en daar heeft geen mens aan gedacht. De chauffeur was 

behoorlijk gewond, de politie heeft dit niet gemeld en degene die de 

tuk-tuk uit het water heeft gehaald wist dit niet. 

19 JANUARI: De bouw van het huis schiet lekker op (te zien op de 

foto). Het wordt een leuk huis, gelijk aan een huis dat we eerder lieten bouwen. Het oude huisje is al 

afgebroken waardoor ze dus iets meer ruimte hebben om te bouwen. Ze slapen bij de buren. Dus de 

verhouding met de buren is prima. Vanmiddag zijn we bij een rijke familie op de thee geweest. Even 

een ander gevoel dan al die armoede. Het was heel gezellig. Er was een kerkfeest in die plaats en 

vooral leuk aan de versiering was daar een boog over de weg van allemaal ananassen. Heel origineel. 

 

 

 

 

 

23 JANUARI: Wim is weer op stap voor sloten e.d. voor het huis. Toch een teken dat het einde van 

deze bouw in zicht is. Aan de aanbouwkeuken is ook al een begin gemaakt. 

25 JANUARI: Vrijdag 1 februari is de officiële opening van het nieuwe huis. Tegelijkertijd is er gewerkt 

aan de aanbouwkeuken en die zal volgende week dus ook klaar zijn. En..... vandaag komt de 

reparatie van de tuk-tuk (die in het Hollands Kanaal terecht kwam) klaar. Dus allemaal al afgewerkte 



klussen. Dat geeft wel even een lekker gevoel. Het is de bedoeling dat we morgenvroeg gaan 

winkelen voor een bed met matras, laken, tafeltje en stoel voor in de lege kamer van de tuk-tuk-

chauffeur. Want helaas is het niet gelukt om een betere betaalbare kamer voor hem te vinden, 

terwijl we wel heel veel mensen aan het zoeken hadden gezet. Voor water en een toilet op zijn 

kamer kunnen we helaas niet zorgen, maar dan kan hij er tenminste fatsoenlijk slapen en zitten. 

26 JANUARI: Hoera!!!! De tuk tuk is klaar!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim komt net thuis met de mededeling dat hij nog nooit zo'n gelukkige man heeft meegemaakt 

nadat hij 20 euro heeft betaald voor medicijnen aan een voor de Timil Tijgers gevluchte Srilankaan. 

De medicijnen zijn voor zijn vrouw, voor de bloedvaten. Als je zijn gebit trouwens ziet, dan zou hij 

ook weleens naar de tandarts mogen. Doordat ze moesten vluchten zijn ze alles kwijtgeraakt. 

27 JANUARI: Het huis is bijna klaar. Vanmorgen kwam er natuurlijk nog weer een nabestelling. Ze 

waren de nokpannen vergeten. Die komen er deze week dus nog op en vrijdag is de officiële opening.  

 

 

 

 

 

 

28 JANUARI: Vanmiddag werden we gewezen op een ernstige situatie. Een zwakbegaafde 11 jarige 

jongen zat vast aan een ketting in een bouwvallig houten hutje. Hij was zo sterk als een beer en 

verscheurde de kleding van zijn broertje als die in de buurt kwam.  

Deze jongen moet m.i. hoognodig medicijnen en nog beter zou zijn als hij opgenomen werd in een 

tehuis voor zwakbegaafden. Het is mens onterend iemand aan een ketting te zien. Dat gebeurde 100 

jaar geleden in Nederland ook. Gelukkig is die tijd voorbij. Het gezin bestaat uit een vrouw en twee 

kinderen. Haar man is er vandoor gegaan, die kon de situatie thuis niet aan. Dus ook geen inkomen. 



Eten krijgen ze via de buren.  Voor de rest moet deze vrouw zich zien te redden met de twee 

kinderen w.o. deze geestelijk gehandicapte jongen. Ze wonen zo'n 20 meter van het strand en dat is 

ook de reden dat hij aan de ketting is gelegd. Hij zou zo de zee in kunnen lopen. Maar ook zijn gedrag 

noopte tot deze "behandeling" Onze Nederlandse buren werken voor de stichting "Hand tot hand" 

en gezamenlijk proberen we een oplossing te vinden voor deze zeer problematische situatie. De 

benadering van de jongen speelt m.i. ook een grote rol in z'n gedrag. Met in mijn rugzak toch 

behoorlijk wat jaren psychiatrie kon ik de jongen toch vrij gemakkelijk benaderen. En ik zie ook best 

wel mogelijkheden. Geen inkomen is de reden dat er nog nooit een dokter laat staan een psychiater 

gekeken heeft. Medicatie bleef daardoor ook uit. Samen met de stichting Hand tot hand kijken we 

wat we samen kunnen doen. Het is niet gebruikelijk foto's te maken en op internet te zetten maar 

deze situatie schreeuwt om hulp ook financieel!! 

  

 

 

 

 

 

 

29 JANUARI: Er komt geen officiële opening van de aanbouwkeuken daarom hebben we vanmorgen 

wat keukenattributen en een bloemetje naar de trotse eigenaar gebracht. 

 

 Na 12 februari arriveert hier iemand van de stichting Hand tot Hand. De man was vroeger 

vaatchirurg. Met hem gaan we bekijken wat we kunnen betekenen voor de 'ketting' jongen. Geld 

gaat het zeker kosten, er zal een psychiater moeten kijken, medicatie zal ongetwijfeld volgen en zelfs 

plaatsing in een tehuis is niet uitgesloten. Want de situatie thuis is, zoals het nu is, onhoudbaar. 

Gelukkig hebben vrienden gereageerd op de berichten over de jongen en hebben geld gedoneerd om 

hem te kunnen helpen. Daarvoor heel hartelijk dank! Maar er is meer geld nodig om de kosten te 

kunnen betalen. Daarom roepen we op om ons te helpen deze jongen een menswaardiger bestaan te 

bezorgen. Dat kan door een bijdrage te storten op rek.nr. 3990.02.510, met vermelding: Sri Lanka! 

 

 



1 FEBRUARI: Gisteren en vandaag weer aan het werk geweest voor de actie. Het nieuw gebouwde 

huis werd officieel geopend. We zijn de tel kwijt maar we denken dat we in de loop der jaren 

inmiddels 11 of 12 huizen hebben kunnen bouwen, dank zij al onze donateurs. Het bouwen wordt 

wel veel duurder, hebben we gemerkt. De materiaalkosten zijn soms meer dan verdubbeld. Maar 

ook deze mensen waren weer tot tranen toe geroerd en liepen over van dankbaarheid. Helaas 

konden we ook dit huis niet van elektriciteit voorzien. De aanlegkosten zijn te hoog voor onze 

middelen. Gisteravond zijn we er nog even geweest en een klein olielampje was de enige lichtbron. 

Wel hebben we nog een bed kunnen kopen en een rekje voor in de keuken. Verder 6 plastic stoelen 

een tafeltje en een mop om te kunnen dweilen. Deze mensen hebben letterlijk niets. En wat is het 

fijn om dan iets te kunnen doen. Maar onze middelen zijn nu eenmaal beperkt en dat werkt wel eens 

frustrerend als je ziet hoe sommige mensen leven moeten. We zijn echter gericht op wat we kunnen 

en niet op wat we niet kunnen. Maar nogmaals: zonder onze donateurs konden we helemaal niets! 

Wat een vreugde vanmorgen bij de opening van het nieuwe huis. Heel emotioneel om mee te maken 

hoe onvoorstelbaar blij de mensen zijn met een huisje waar ze droog in kunnen wonen. We werden 

enorm geknuffeld voor al die goedgevige mensen in Nederland. Jullie kunnen het niet aan den lijve 

voelen, maar via ons worden alle gevers in Nederland bedankt. We wachten even af hoe het met 

onze financiën gaat, maar als het goed gaat dan kopen we een bed voor deze mensen want nu 

moeten ze op de betonnen vloer slapen . Dat waren ze al gewend maar het is geen wenselijke 

situatie. 

2 FEBRUARI. Op de betonnen vloer slapen is sinds vanmorgen voor de bewoners van het nieuwe huis 

niet meer nodig. Voor het eerst in hun leven vannacht op een bed. Wij hadden dus een drukke 

ochtend. Eerst naar de winkel om er 1 uit te zoeken en toen met de leverancier naar het huis om 

hem te plaatsen (metalen bedden kennen ze hier niet). Ook meteen een rek voor in de keuken 

meegenomen (zie foto's). Wat jammer dat jullie die ingelukkige gezichten moeten missen dat kan 

door een paar foto's niet worden weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 



4 FEBRUARI: Vandaag is het Onafhankelijk-

heidsdag en is iedereen hier vrij. Alles is dan 

gesloten.  

Gisteren werden we uitgenodigd voor een 

"Member Day". In Sri Lanka is het de 

gewoonte om de doden regelmatig te 

herdenken. Dat doen ze na drie maanden, 

daarna na 1 jaar en vervolgens om de 5 jaar. 

Een arm gezin herdacht de vader die 15 jaar 

geleden op jonge leeftijd is overleden. 

Gebruikelijk is dat familie, vrienden en 

bekenden worden uitgenodigd om dit mee te 

vieren. De kosten van zo'n dag kunnen behoorlijk oplopen. Er kunnen dan wel 150 mensen komen 

opdraven en die waren er in dit geval ook. En al die monden moeten worden gevuld met brood, rijst 

en fruitdrank. De dag werd ingevuld met een bezoek aan het kerkhof, daarna een kerkdienst en 

vervolgens was er een sportwedstrijd, wat op slagbal leek. De aanwezige mensen leefden enorm mee 

en de winnaars kregen een bokaal uitgereikt met daarop een inscriptie met de naam van de 

overledene. Wij genoten van de stemming onder de aanwezigen. Er viel geen verkeerd woord 

(inmiddels kennen we wat Senegalese scheldwoorden). De aanwezigen waren hoofdzakelijk arme 

visserlui die het stuk voor stuk niet breed hebben. Om de betreffende familie te helpen om deze voor 

hen zo belangrijke dag te kunnen organiseren, hebben we bijgedragen in de kosten. Geen groot 

bedrag, maar de sfeer op die dag was voor ons - en ik weet zeker ook voor de familie - met geen 

goud te betalen. Wim mocht de derde prijs uitreiken (een kleine bokaal). De twee andere prijzen 

werden door familieleden van de overledene uitgereikt. De familie was erg blij met de (kleine) 

bijdrage. Een dergelijke herdenking gaat altijd door en soms moet er een lening voor worden 

afgesloten. Dat werd de familie nu bespaard. Leningen terug betalen blijkt in de praktijk bijna 

ondoenlijk te zijn. Daarvoor zijn de inkomsten te gering.  

7 FEBRUARI: melkpoeder (voor de baby) gekocht voor een vluchteling- 

gezin uit Noord Sri Lanka. En een licentie toegezegd voor een kraaltjes-

strandverkoper. Zijn licentie was verlopen. Wij waren er bij toen de 

politie zijn licentie controleerde en die was net met 1 dag verlopen. De 

strandverkoper heeft een vrouw en 1 kind. Over anderhalve week heeft 

hij de nieuwe licentie en dan maken we een foto. 

8 FEBRUARI: Dinsdag kregen we een gift binnen van 500 

euro. Hopelijk leest de gever dit want we weten anders niet 

hoe we hem of haar kunnen bedanken. Heel, heel hartelijk 

dank. Natuurlijk ook de gevers van kleinere bedragen. Ieder 

dubbeltje is geweldig. We hebben het trouwens ook al 

uitgegeven. Ze zijn nu bezig om stroom aan te leggen in het 

nieuwe huis. Kosten 585 euro. Ze waren hier dol gelukkig 

mee. Want nu hadden ze een goed dak boven hun hoofd, 

maar zaten 's avonds toch nog te martelen met een 

olielampje en om half 7 is het hier 's avonds al donker. De 

eigenaar van het nieuwe huis kwam persoonlijk naar ons guesthouse om ons te bedanken (zie foto). 



 

11 FEBRUARI: Vandaag zijn we weer naar een kerkfeest geweest. We waren daarvoor uitgenodigd 

door oude vrienden. Het is een groots gebeuren waarbij inventiviteit niet ontbrak. Zagen we eerder 

een boog over de weg van alleen maar ananassen, dit keer waren er twee hele grote vissen gemaakt 

van lege plastic waterflessen. Bij avondlicht moet dit een fantastisch gezicht zijn, dus daar ga ik 

vanavond nog even een foto van maken Vanmiddag ook nog de vorderingen bekeken van het 

aanbrengen van elektriciteit in het gebouwde huis. Dat schiet al lekker op. Op de foto: "de meterkast 

is al aangebracht". 

 

13 FEBRUARI: Gisteren een behoorlijk drukke dag gehad. Het regende, dus op het strand hebben we 

niets gemist. We hebben overleg gehad met twee mensen van de stichting "Hand tot Hand" en 

daarna de jongen aan de ketting bezocht. Hij kende mij nog en vond alle aandacht geweldig. Het is 

gewoon een lieve vriendelijke jongen die daar beslist niet op de juiste plaats zit. Zijn gedrag wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door gebrek aan goede begeleiding. De jongen kan zich alleen maar 

bewegen op een vierkante meter en verveelt zich stierlijk. En dat in een ruimte van 4 bij 4, zonder 

ramen. Vandaar dat hij aandacht vraagt op soms 

een destructieve wijze. De mensen van de stichting 

Hand tot Hand zijn er ook van overtuigd dat deze 

jongen eigenlijk wel mogelijkheden heeft. 

Inmiddels heeft er al wel een arts naar hem 

gekeken en ook deze arts is voor uithuisplaatsing. 

Ook heeft hij medicijnen voorgeschreven. Alleen 

wist de moeder van de jongen de naam van deze 

arts niet meer. De mensen van de stichting "Hand 

tot Hand" proberen deze arts op te sporen via het 

medicijn recept. Zij zullen zich ook bemoeien met 

de voortgang. Want een opname elders zal zeker 

tijd gaan kosten.  



De mensen van Hand tot hand hebben hier het hele jaar iemand gestationeerd die de voortgang 

kunnen bewaken. Wij zijn na het bezoek op stap gegaan om speelgoed voor hem te kopen. Op de 

foto is het resultaat te zien. De moeder geven we instructie om niet alle speelgoed tegelijk op de 

jongen los te laten maar bv. iedere dag een ander speeltje zodat het voor hem aantrekkelijk blijft. 

Ook hebben we kleren voor hem gekocht want alles wat hij aan had was stuk.  

De situatie van deze jongen heeft ons erg aangegrepen. We zijn blij dat er nu stappen ondernomen 

worden om hem een menswaardiger bestaan te geven en dat we daar een klein steentje aan hebben 

mogen bijdragen. 

 

Alweer een drukke morgen achter de rug. Eerst vanmorgen veel aanloop op onze kamer van deze en 

gene. Daarna naar de gehandicapte jongen geweest. Dit is zeer vermoeiend want het is zo 

ontzettend emotioneel. Dit is gewoon geen draagbaar leven, dag en nacht in een donker krot zonder 

ramen en dan leven op een halve meter. Hij was wel geweldig in zijn nopjes met het speelgoed, al 

hadden we hem maar 2 dingen gegeven en de rest op afstand gezet. Uit het oog kan niet omdat er 

geen ruimte voor is en een kast of iets dergelijks is niet aanwezig. Daarna de bestelde foto's rond 

gebracht bij de betreffende mensen.  

We zijn toen naar een winkeltje gegaan om 100 kilo rijst, 40 kilo suiker en 40 kokosnoten te 

bestellen. Deze gaan we vrijdag verdelen onder de arme vissermensen. Op dit moment komt de 

vluchteling uit Jafna (het oorlogsgebied van Sri Lanka) binnen. Wij hebben hem beloofd de 

schoolboeken voor zijn zoon te betalen. Dit gezin is hun hele hebben en houden en hun familie 

kwijtgeraakt door een bombardement.  

15 FEBRUARI: Zojuist 100 kilo rijst, 30 kg suiker, 30 kokosnoten en wat kruiden verdeeld over 30 

arme vissers gezinnen. Het laatste jaar hebben ze nauwelijks wat gevangen. Wij zouden voor zo'n 

klein beetje eten nauwelijks de moeite nemen om het op te halen. Maar in 5 minuten tijd waren alle 

30 gezinnen geweest. Dat zegt dus genoeg 



17 FEBRUARI: De licentie voor de strandverkoper is binnen. Nu kan hij 

weer met een gerust hart, zonder angst voor de politie, zijn kraaltjes 

verkopen. Het lijkt nog zo'n jong ventje maar hij is ouder dan hij er uit 

ziet. Hij heeft een vrouw en een kind. 

Dankzij onze goede gevers was het gisteren weer een dag met en 

gouden randje. We zijn naar een huis voor geestelijk maar ook deels 

lichamelijk gehandicapte kinderen geweest. Een tehuis met 36 

kinderen. Het was er super schoon en de sfeer was erg huiselijk, ongedwongen en gezellig. Helaas 

moeten deze tehuizen zichzelf financieel bedruipen. Van de regering totaal geen steun. Het ontbijt 

en de lunch wordt verzorgd door de buurtbewoners, maar de rest moet van donateurs komen. Zo 

hebben wij, dank zij jullie, gisteren voor anderhalve maand eten gezorgd. We zijn met de directeur 

wezen winkelen.  

 

150 kg. rijst, suiker, melkpoeder, noedels, zeep, waspoeder, tandpasta, schoonmaakmiddelen, 

maandverband, shampoo en ook eten waar wij de naam niet van kennen, enz., enz. Op de terugweg 

naar huis op de markt ook wat fruit gekocht wat bij thuiskomst werd gewassen en in stukjes 

gesneden en in de tuin werd dat gezellig opgegeten. We hebben natuurlijk meteen gevraagd of de 

jongen aan de ketting daar een plaatsje kan 

krijgen. Deze mogelijkheid wordt nu bekeken. 

De directeur komt morgen bij de jongen kijken 

en wij gaan met de mensen van "Hand tot 

Hand" in gesprek en samen gaan we het tehuis 

bekijken. 

18 FEBRUARI: We hebben nog geen mussen 

zien liggen, maar het is er warm genoeg voor. 

Ondanks de hitte vanmorgen naar de jongen 

aan de ketting geweest met 3 mensen van de 

stichting "Hand tot Hand" en de directeur van 

het tehuis waar we zaterdag op bezoek waren. 

De stand van zaken is nu zo: Er is mogelijk in 2 tehuizen plaats voor de jongen. Beide tehuizen zijn op 

10 km. afstand van de moeder en grootmoeder. Maar morgennacht gaan wij weer naar Holland. Nu 

gaan donderdag de mensen van "Hand tot Hand" beide tehuizen bekijken, om te zien wat de beste 

opname voor deze jongen zal zijn en de stichting werken dan ook alle zaken rond een eventuele 

opname af. We hebben dus gelukkig een aanzet kunnen geven voor een beter leven voor deze 

jongen. Als we weer in Nederland zijn, worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

Vannacht gaan we terug van de hitte naar de kou. Maar deze weken hebben we zoveel warmte uit 

Nederland ontvangen en mogen doorgeven. Dat, de kou zal ons niet deren. Over 11 maand gaan we 

weer hulp bieden in Sri Lanka. Mogen we ook dan op jullie rekenen? 

Diny en Wim Kramer. 


