
ONS DOEL VOOR DE REIS 2019.     home 

Natuurlijk hebben we ook voor onze reis van begin 2019, weer wensen op ons lijstje staan. 

Naast het “gewone werk”, zoals betaling van Engelse les voor kinderen (zodat ze meer kansen hebben op 

de arbeidsmarkt), voedselpakketten in arme wijken, giften voor een kindertehuis en andere kleinere doelen, 

die we daar tegenkomen, hebben we ook een paar grotere projecten, waar veel geld voor nodig is. 

Een greep uit die grotere bestemmingen: 

Woningen 

Voor dit jaar willen we een huis bouwen voor 

een gezin van 4 personen, dat momenteel in 

de open lucht moet leven omdat hun huis dit 

voorjaar door zware regenval en modder-

stromen volkomen vernietigd is. We hebben 

besloten – ondanks de nog onzekere 

financiering, maar rekenend op uw giften –   

toch maar vast te beginnen met de bouw van 

een nieuw huis. Dit omdat deze mensen in de 

bergen wonen en het daar soms zelfs om het 

vriespunt is. En dan is leven onder plastic 

zakken ondoenlijk en onmenselijk. 
 

Hierboven ziet u het verwoeste huis.  

 

 

Inmiddels zijn de fundamenten voor een 

nieuw huis gelegd. 

Zonder uw hulp kan het huis niet verder 

worden afgebouwd. We rekenen daarom op 

uw warme steun! 

 

 

 

 

 

 

Een vissersboot 

Verder zouden we graag een visserman een nieuwe boot geven. 

De oude is totaal versleten en daarom moeten letterlijk wekelijks 

gaten gedicht worden. De reparateur heeft gewaarschuwd dat 

het onverantwoord is om met deze boot nog de zee op te gaan.  

Op de foto ziet u dat het zeewater zo door een gat in de punt in 

de dubbele wand loopt, waardoor de boot te diep komt te liggen 

en kan zinken. Een nieuwe boot is dus dringend noodzakelijk! 
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Bij onze visserman ontbreken de financiën om dit te kunnen bekostigen. Maar om brood op de plank 

te kunnen krijgen voor zijn gezin en inwonende moeder, moet hij kunnen blijven vissen.  

Gelukkig hebben personeelsleden van het vroegere blad “Handje Kontantje” de handschoen 

opgepakt en proberen ze deze man te helpen. Diny heeft heel lang bij deze advertentiekrant gewerkt 

en onderling is er veelal nog contact met elkaar. Er is inmiddels al ruim € 500,-- binnen. De 

doelstelling is om met ongeveer € 1.300,-- een nieuwe boot te bekostigen. De boot zal als dank het 

logo van “Handje Kontantje” krijgen.  

Een kunstbeen 

Dit jaar kwamen we in contact met een jongeman die, in de 

burgeroorlog met de “Tamiltijgers”, op een mijn is gestapt. 

Daarbij heeft hij een been verloren. Militairen in Sri Lanka 

zijn heel vaak van zeer arme komaf en om toch een inkomen 

te kunnen krijgen gaan ze in dienst. Er waren heel veel 

doden en gewonden tijdens deze oorlog en ook veel 

mensen met geamputeerde ledematen. In gebrekkige 

hospitaaltjes kregen ze dan een kunstbeen aangemeten, 

helaas ook van inferieure kwaliteit. Bij iedere stap die hij 

verzet, moet hij maar liefst 7 kilo verplaatsen! Onmenselijk! 

Een nieuw kunstbeen, dat de helft weegt, kost ongeveer € 

1.000,--. Daar moeten we met z’n allen toch voor kunnen 

zorgen? Omdat hij nu gehandicapt is, heeft hij ook geen 

werk meer, dus ook geen inkomen. Voor hem een grote 

wens dus! 

Mogen we u weer vragen mee te helpen deze doelen te verwezenlijken?  

Mede namens de allerarmsten van Sri Lanka: hartelijk dank! 

Wim en Diny. 
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