
REISVERSLAG 2018     home 

13 Januari 2018  (groter beeld? Druk op Ctrl en +; kleiner: Ctrl en -) 

Gemakkelijk overstappen in Istanboel, niet met trein of bus, maar 

gewoon een klein stukje lopen. In Sri Lanka stapten we uit het 

vliegtuig en de warmte kwam je tegemoet. ’s Avonds heeft het een 

uurtje behoorlijk geonweerd en geregend, maar vandaag weer 

een heerlijke temperatuur zodat ik vanmiddag mijn ondergoed wel 

uit kon wringen. Onze kamer was door een misverstand aan 

andere huurders gegeven, we moesten dus uitwijken naar de 

buren. Gelukkig was het maar voor één nacht Zonder problemen 

aangekomen in Sri Lanka. Reizen met Turkish Airlines bevalt ons 

prima. Maar het valt toch tegen om 

dan voor die ene nacht iets in de 

overvolle koffers te vinden. 

Vanmorgen naar Negombo 

geweest voor de meest nodige supermarktspullen, de juwelier die 

geld wisselt en de telefoonwinkel om de simkaarten te 

verwisselen. Vanmorgen ook al de eerste meegekregen telefoons 

uitgegeven. Op de foto kun je zien hoe een ontvanger glundert. Hij 

is toek-toek chauffeur en heeft voor zijn beroep dus een mobiele 

telefoon nodig. Vanmiddag de koffers uitgepakt en even bij 

kennissen op bezoek. We zijn dus weer helemaal geïnstalleerd. 

Nog even een positieve ontwikkeling die ons opviel, door de jaren 

heen wordt het hier steeds schoner, dus een mooie ontwikkeling. 

14 januari 

Zo heeft ieder land zijn eigen gewoontes. Vanmorgen ging er hier een lange stoet motoren naar 

de kerk. Dit om door de priester gezegend te worden en er wordt gebeden om veiligheid. In ons 

land zie je dit niet, alleen soms in Limburg bij een wielerronde. Voor ons nuchtere Hollanders 

komt dit vreemd over 

15 januari 2018 

Een bespreking gehad met de invalide man en onze 

contactpersoon. Vergeten foto’s te maken. We weten 

nu in elk geval zeker dat de grond voor de werkplaats 

op naam staat van de gehandicapte man. Verschillende 

dingen besproken en vanavond komen ze met een 

prijsopgave. Vanmiddag gaan wij met hulp van een Sri 

Lankaan een contract in het Singalees opstellen.  Dit 

om te voorkomen dat dingen niet af komen in de 

gestelde tijd. Ook over de prijs moeten we zekerheid 

hebben want we willen jullie geld natuurlijk ook nog 

voor andere doeleinden besteden. Wij willen in drie termijnen betalen en wanneer het niet klaar is 

op de gestelde datum dan vervalt de laatste termijn. Dit als stok achter de deur. 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Vanmorgen zijn we ook bij familie geweest van een Sri Lankaanse familie uit Alteveer. Zij hadden 

wat geld en een brief voor hun familie meegegeven. Wij zijn 27 januari door deze familie 

uitgenodigd voor de priesterwijding van hun neef. Leuk om mee te maken. 

We zetten gang in ons actieweek want we moeten weten wat we 

e.v. wel en niet kunnen waarmaken. We willen ook graag iets doen 

aan het huis van de vrouw met drie kinderen.  Haar man zit in de 

gevangenis in India omdat ze per abuis in de nacht in de wateren 

van India terecht kwamen tijdens het vissen. Wanneer hij vrijkomt is 

een grote vraag want de regeringen maken er een politiek spelletje 

van. Normaal is het 3 jaar maar het kan in dit geval nog wel langer 

gaan duren. We 

hoorden 

vanmiddag ook dat 

ze sommige dagen niet eten omdat ze niets 

meer hebben en de buren ook niet. We willen 

dus eerst wat voedsel bij haar gaan brengen.  

Vanmiddag 

hebben we 

ook daar de 

situatie 

opgenomen.  

En een 

aannemer gevraagd wat e.v. de kosten zijn voor een nieuw 

huisje, (bij regen slapen ze dan bij de ene buur en dan weer 

bij een ander). De aannemer gaat aan het rekenen en ook 

daar willen we weer de totale prijs horen en stellen een 

contract op.  

16 januari 2018 

Donderdag start de bouw voor de werkplaats van de 

gehandicapte man. Het contract voor de bouw is gisteravond 

getekend. Het wordt een werkplaats met een speciale 

roldeur die de man vanaf de grond kan openen d.m.v. een 

hendel o.i.d.; er komt ook een douche en een wc in. Ook is 

het de bedoeling dat hij er een bed in plaatst zodat hij op 

deze manier op zichzelf kan wonen.  Nu woont hij met zijn 

moeder en oma in een kamertje van plm. 3 x 4 meter waar 

hij dan ook de fietsen voor klanten repareert in tijden dat het 

regent.  Hij probeert op deze manier dus op zichzelf te gaan 

wonen al is het wel vlak naast het huis van zijn moeder en 

oma. Maar dat is trouwens ook prima want deze man kan 

zich werkelijk moeilijk bewegen.  Zijn benen kunnen totaal 

niets bewegen. Ook zijn handen bewegen heel spastisch. 

Petje af dat hij toch aan het fietsen repareren blijft. 
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Het andere huis 

Vandaag zijn we het ook eens geworden over de bouw 

van het huis voor de vrouw met de drie kinderen. Voor 

ons iets meer werk dan vorig jaar want toen hadden we 

een aannemer die alles zelf regelde wat ons ook prima is 

bevallen. Maar deze keer hebben we het een klein 

aannemertje gegund maar daardoor moesten we zelf op 

stap, samen met onze Sri Lankaanse contactpersoon, om 

materialen e.d. te bestellen en te betalen. Dus wat meer 

rekenwerk voor ons en iets meer spanning of alles goed 

komt. Maar we vertrouwen er op, we hebben er wel een 

goed gevoel bij dat nu zo’n kleine aannemer er ook iets 

aan verdient. Deze week wordt het huis gesloopt in een 

paar uur en de grond klaar gemaakt voor de bouw.  

Zaterdag of maandag wordt er met de bouw begonnen. 

Het is wel steeds een angstige ervaring om al zoveel geld 

van de donateurs uit te geven voor er ook nog maar 1 

steen is gemetseld. 

 

17 januari 2018 

Dit is ze dan!!! Officiële naam Diny Wimmy en haar roepnaam 

is kort en krachtig Diwi. Ze is geboren op 9 september 2017. 

Dit is dan zo de manier om de dank voor de hulp van 

Nederland in Sri Lanka over te brengen. Ze heeft onze namen 

gekregen maar het is een bedankje aan alle donateurs van 

onze actie. We zijn gisteren op kraambezoek geweest en het 

is een heerlijk gezond kind, kan lekker lachen en keuvelen. 

Om nou net het lachje op 

de foto te krijgen lukte 

niet.  

Het mooie nieuws van 

de baby wilde ik jullie 

niet onthouden. 

 

Vanmiddag is Wim de hele middag op stap onder 

begeleiding van een Sri Lankaan kijken waar een 

krottenwijk is waar de nood hoog is. Dus alleen nog maar 

poolshoogte nemen want mochten we daar iets gaan doen 

met voedselpakketten dan willen we toch eerst wat 

zekerheid over onze financiële middelen wanneer de bouw 

van de huizen wat verder is.  
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18 januari 2018 

De eerste steen is gelegd voor de bouw van de werkplaats/woning 

voor de gehandicapte man. Het wordt n.l. niet alleen een 

werkplaats maar er komt ook een slaapkamer, douche en wc in 

zodat de man niet steeds meer bij zijn moeder en oma in huis 

moet zijn. Het huisje van de moeder is zelfs eigenlijk al te klein 

voor 2 personen nl. 1 kamertje en een buiten-wc, wat een gat in 

de grond is.  

De eerstesteenlegging 

ging zoals gewoonlijk met 

heel veel ceremonieel 

vertoon. Een steen wordt 

ingemetseld en een 

gebed uitgesproken. En 

met het eten van rijst, bananen en een glas fris is de 

ceremonie afgesloten.  

 

De gehandicapte man straalde 

van geluk. En na de ceremonie 

werd er ook meteen begonnen 

met het uitspitten van de 

fundering. 

Het is een feest om deze dingen 

te mogen verwezenlijken. 

 

 

Op de foto’s: de eerstesteen-legging met alles wat daarbij hoort. 

Tijdens de eerstesteenlegging 

konden we een telefoon uit 

Nederland overhandigen aan 

één van de helpers op de bouw. 

Ook hij was dolblij met zijn 

telefoon van Strukton, die zo 

een tweede leven kreeg. 

Na de plechtigheid zijn wij naar 

het strand gegaan om ook een 

telefoon aan te bieden aan een 

strandverkoper. Voor iedereen 

is het gewoon een uitkomst om 

telefonisch contact op te kunnen 

nemen. Want even de auto of toek-toek pakken om iets te regelen is er hier niet bij want alles 

gaat per fiets of meestal te voet. 
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Om dit verslag per internet te kunnen versturen moeten we naar de buren omdat dit in ons 

guesthaus niet mogelijk is. Lastig! Maar niet getreurd, met de laptop onder de arm naar de 

buren…. 

 

19 januari 2018 

Onderweg naar sloppenwijken kwamen we dit 

kampement tegen. Deels onder een brug, maar 

ook in de openlucht. Tenten door henzelf gemaakt 

van houten bogen en plastic. Even een praatje met 

sommige bewoners gemaakt. We bleken in een 

zigeunerkamp terecht te zijn gekomen. In de 

bomen op het kamp zaten diverse aapjes. Of we 

ook even binnen wilden kijken vroegen ze want 

daar waren nog meer wilde dieren zoals o.a. een 

cobra…. Diervriendelijk is het allemaal niet 

natuurlijk 

Deze keuze van leven is een bewuste keuze van 

deze mensen en ze maakten ook niet de indruk 

honger te lijden. Ze verdienen hun geld door langs 

het strand te lopen met een aapje aan een touw of 

zitten ze ergens te pronken met de cobra om hun 

nek. Toeristen kunnen dan op de foto met hen. 

We hebben deze gipsy’s vriendelijk bedankt voor 

de uitnodiging. Wel zijn we een ervaring rijker 

geworden, dat niet iedereen kiest voor een meer 

“normaal” bestaan. 

20 januari 2018 

Blunder! 

Vanmiddag gingen we op kraamvisite nu bij een baby van 2 maanden oud, dus wat kleiner dan 

de baby van voor in de week. Dit keer bij een toek-toekchauffeur hier in de buurt. Speciaal 

hiervoor naar de markt geweest voor een cadeautje. Een prachtig rose jurkje met een mooi rose 

strikje gekocht. Komen we daar vanmiddag en blijkt het toch een jongetje te zijn. We dachten 

toch echt dat het een meisje was geworden. Wat ons wel opvalt is dat de weggooiluier is hier 

ingeburgerd. Zelfs vorig jaar nog lagen alle baby's bloot, nu zien we overal weggooi luiers. 

Misschien hebben ze de luiers ook alleen voor als er visite komt. 

22 januari 2018 

Vanmorgen zoals elk jaar weer verrast met een prachtig 

boeket bloemen van Sugath en Ernest. Dat zijn vrienden 

die we al jaren kennen. Zij kwamen op bezoek en 

hadden een boeket samengesteld uit hun eigen tuin. 

Een lust voor het oog. 

De fundering voor de werkplaats annex woning voor de 

gehandicapte man is klaar. We gingen langs om deze te 

bewonderen en troffen de man al fietsen reparerend 

aan. Hij heeft er nog stapels oude fietsen staan maar de 

mensen die ze lieten repareren hebben deze reparatie 
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niet betaald en de fiets dus laten staan. Boter bij de vis. 

Vanmiddag een fiets te leen gekregen. De eigenaar, Samiere, is een hele goede vriend van ons. 

Hij heeft zijn been gebroken en 6 weken in het gips en op krukken rondgescharreld. Maar helaas 

is hij gisteren uitgegleden en is zijn been opnieuw gebroken. Een ramp voor hem want hij is toek-

toekchauffeur, dus 12 weken in ieder geval geen brood op de plank.... 

 

23 januari 2018 

Ook de bouw van het huis voor de vrouw met haar drie kinderen is 

begonnen. Ze weten gewoon niet hoe ze hun dankbaarheid 

duidelijk moeten maken. Steeds maar weer dank, dank, dank. We 

weten nu in elk geval hoe blij ze er mee zijn maar het was ook 

duidelijk bittere noodzaak dat hier een oplossing moest komen. Nu 

maar hopen dat de bouwers hard gaan opschieten. 

 

Ook gisteren weer Engelse les betaald voor enkele kinderen, zij 

kunnen weer een jaar naar les. 

 

24 januari 2018 

Twee jaar geleden kreeg de man, van de catamaran op het strand, een gebruikt mobieltje dat wij 

mee hadden gebracht uit Nederland. 

Ieder jaar komt hij direct naar ons toe om ons te laten zien hoe blij hij nog steeds is met deze 

mobiel. Heerlijk! dat enthousiasme. 

25 januari 2018 

De politie hier op straat is wel even wat anders dan 

die in Nederland. Ze lopen zwaarbewapend door de 

straat, wel vriendelijk trouwens, maar de hele dag 

met een geweer om de schouder van 5 kilo, een 

zware last en dat in deze hitte. En vraag me niet 

waarom, misschien toch machtsvertoon? Ze zijn 

bovendien zo corrupt als het maar kan, ze zijn 

omkoopbaar als het hun eigen portemonnee ten 

goede komt dan kun je nog wel eens een bekeuring 

afkopen. Deze week op een avond werd er voor onze 

ogen een motor aangehouden met twee jongens 

waarvan de ene geen helm op had. Wij zijn trouwens 

ook van mening dat dit beslist niet kan en veel te 

gevaarlijk is. Maar Wim ging toch eens kijken wat er 

mogelijk was en maakte een praatje met meneer de 

agent en zei: och laat deze jongens voor deze keer 

toch gaan met een waarschuwing, de jongen is een 

vriend van mij, En niet te geloven! Oké en de 

bekeuring werd verscheurd. De jongen natuurlijk 

dolblij maar we zeiden wel een volgende keer moet je wel een helm op. 

 



- 7 - 
 

26 januari 2018 

Dankzij al jullie donaties kan deze jongen weer een jaar Engelse les 

volgen. Het is een heel dankbare leerling. Hij heeft nu zo’n anderhalf jaar 

les en kan je al in het Engels antwoorden.  

Ook het schrijven in het Engels gaat hem heel goed af. Bijzonder mooi 

om dit te zien en te horen.  

Op deze manier heeft hij in de toekomst betere kansen op een goede 

baan.   

De foto is gemaakt in onze kamer in het guesthouse toen hij met zijn 

ouders bij ons op bezoek waren. 

 

 

27 januari 2018 

Op uitnodiging van de familie Parera die in 

Holland op 5 km. vanaf ons huis wonen zijn 

we naar de Priesterwijding geweest. Dit was 

in de Radene Church in Radene. Een 

gigantisch grote kerk, een middenstuk en 

twee zijtakken. Deze kerk is gebouwd door 

de Nederlanders tijdens de Nederlandse 

overheersing hier in Sri Lanka. 

Er waren 2000 mensen in de kerk en 

daarbuiten, waaronder wij dus.  

 

 

Maar helaas wij konden totaal niets zien, wij zaten achter dikke pilaren. Er 

werden 7 mannen tot priester gewijd. 

We moesten er wel een lange tocht met de toek-toek voor over hebben, 

anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Maar het is een belevenis wat 

je niet elke dag overkomt. Het “Hallelujah” van Händel werd door Wim 

luidkeels meegezongen. Prachtig!! 

 

 

28 januari 2018 

Gisteravond waren we op bezoek bij vrienden toen er een buurman 

even kwam buurten. Blijkt dit toch een nationaal bekende zanger te 

zijn die regelmatig hier op tv is te zien en ook optredens heeft in b.v. 

Japan, Italië en meerdere landen. Dus Wim onverwachts op de foto 

met de bekende Sri Lankaan. Het was een aardige jongen met een 

Bob Marley uiterlijk. 
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29 januari 2018    home 

Vanmorgen was de officiële opening van de bouw van het huis 

voor de vrouw met haar drie kinderen. Dit is weer een ander 

soort ceremonie dan bij de werkplaats/woning. Daar ging het om 

het leggen van de eerste steen. Hier was de fundering al klaar 

en is het een “Christelijke” ceremonie, die op een bepaalde tijd, 

afhankelijk van de zon of maanstand, moet gebeuren. Eerst 

wordt er rondgegaan met wierook ,  

← dan wordt de deur rechtop gezet met daaraan een tak en een 

munt. Dan doet de aannemer een wit kleed om en vervult de rol 

van priester, door een kort gebed uit 

te spreken, een haan (kukela!) over 

de drempel te gooien         →  

en enkele gereedschapsstukken die 

tijdens de bouw worden gebruikt. Al 

met al een heel gebeuren want dan 

wordt er een klein vuurtje gemaakt en 

in een kommetje op het vuurtje melk 

gekookt en die moet overkoken, 

wanneer dit gebeurt dan wordt er 

geapplaudisseerd en theegedronken 

met blokjes rijst, cake en banaan. Er 

was al een begin gemaakt met het metselen van de muren, in de 

tijd dat wij er waren was hij alweer een meter hoger. Dus nu gaat 

het waarschijnlijk snel. De vrouw straalde en haar dank aan alle 

gevers is onzegbaar groot. En voor ons is het zo heerlijk om dit 

te mogen doen. 

 

1 februari 2018 

Een paar dagen goed ziek geweest. Kennelijk iets verkeerds gegeten. Dinsdag de hele dag in 

bed en woensdag half om half. Maar gelukkig is het nu zo ver opgeknapt dat we het vanmorgen 

aandurfden om met de toek-toek langs de bouwwerken te gaan. Wel een 

paar kilo lichter maar dat kan beslist geen kwaad. Eerst bij de 

werkplaats/woning voor de gehandicapte man langs en daar waren ze 

lekker opgeschoten. De man zat glunderend te kijken en zijn oma 

straalde helemaal.  

Toen naar de bouw van de vrouw en ook 

daar zat lekker schot in de zaak. Dit wordt 

een huis met een kamer, 2 slaapkamers en 

een keukentje. Het toilet wordt hier een gat 

in de grond maar dat is hier normaal. Alleen 

voor de gehandicapte man komt er een gewone wc en een douche 

anders kan hij zich niet redden. Ondanks de ziekte thuis hebben we 

toch nog een bijdrage kunnen leveren aan de buurtbewoners van 

de kerk omdat daar zondag het kerkfestival plaats vindt.  

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Ook kregen we gisteravond bezoek van een vriend van een vriend van ons. Onze vriend, een 

toek-toek chauffeur brak 6 weken geleden zijn been. Dus 6 weken geen inkomen en hier en daar 

wat opgescharreld aan eten . Deze man heeft alleen nog 1 zus maar verder geen familie, geen 

ouders, ooms of tantes meer. Hij is een tijdje bij zijn zus geweest maar ook daar is het geen 

vetpot. Zijn been was bijna genezen, toen hij uitgleed en hetzelfde been opnieuw brak, maar nu 

op een andere plaats. Dus wéér 6 weken zonder inkomen! Nu had hij de rekening gekregen van 

het ziekenhuis en die moest hij eerst betalen, voor hij vanmorgen voor controle mocht komen. 

Dus de vraag of wij hulp konden bieden en dankzij alle donaties konden we dit. Zelf wilde hij het 

niet aan ons komen vragen maar een vriend van hem trok dus de stoute schoenen aan en vroeg 

of wij de rekening konden betalen. Nu kon hij vanmorgen tenminste voor controle naar het 

ziekenhuis. 

3 februari 2018 

Toevallig waren we vanmiddag in de buurt en hebben we een 

kijkje genomen bij het huis dat 2 jaar geleden door onze 

donateurs uit Nederland is gebouwd. De vrouw is doofstom 

en zij was thuis maar de man ligt op dit moment in het 

ziekenhuis. Hij heeft een ongeluk met de fiets gehad en we 

denken te hebben begrepen dat hij met gebroken ribben in 

het ziekenhuis ligt. Het huis zag er nog keurig uit. Een teken 

dat het goed wordt onderhouden. 

 

 

 

 

 

5 februari 2018         home 

Alweer iemand blij kunnen maken met een mobiele telefoon uit 

Nederland. Deze jongen is 18 jaar en werkt in een restaurant.  

Twee jaar geleden is zijn moeder overleden. 

Hij mag 's avonds van zijn vader niet alleen naar huis fietsen en nu kan hij 

naar huis bellen.  

 

 

 

 

6 februari 2018 

De chauffeur van de toek-toek op de foto’s hieronder heeft een vaste standplaats bij een hotel. 

Hiervoor is destijds betaald. De toek-toek was al tweedehands, maar is nu in slechte staat en nu 

vindt de hoteleigenaar het geen gezicht dat deze toek-toek voor zijn hotel staat om zijn klanten te 

vervoeren. (Eigenlijk heeft hij daar ook wel gelijk aan) Hij wil hiervoor een klein bedrag betalen 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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om deze te laten opknappen. Maar 

dat is in de verste verte niet genoeg. 

Er moet heel veel aan gebeuren. De 

toek-toek chauffeur mag nu niet 

meer voor het hotel staan en heeft 

nu dus ook geen inkomen meer. Zelf 

verdient hij zo weinig dat hij geen 

geld heeft om de reparaties te 

betalen. Wij hebben gemeend om 

deze man, namens jullie, verder te helpen en de rest van de 

reparatiekosten te betalen. Wanneer dit is gebeurd dan kan hij weer zijn geld verdienen als toek-

toek chauffeur van dit hotel en heeft zijn gezin weer te eten. 

7 februari 2018     home 

Het viel ons op dat een van de strandverkopers steeds zo liep te 

turen, alsof hij niet goed kon zien. Wij vroegen hem wat er aan de 

hand was en inderdaad: hij vertelde dat hij bij de oogarts was 

geweest en daar bleek dat hij erg slechte ogen heeft en dus 

eigenlijk een bril moet hebben. Maar jullie raden het al: geen geld 

voor een goeie bril!  

Wat zijn wij dan in een bevoorrechte positie om zo’n man, dankzij 

jullie, te kunnen helpen.  

Nu, met bril, kan hij weer uitstekend zien. Een stralende lach laat 

zien hoe blij hij er mee is! 

 

 

 

8 februari 2018 

Een hele dag zonder stroom, dus geen internet, geen airco en geen ventilator. Je hoort de 

stroom na zo’n dag aanslaan en je energie is ook meteen terug. Dat werkt op elkaar.  

 

Vanmorgen wezen kijken naar de vorderingen van de bouw. Bij 

beide huizen waren ze al met het dak bezig, het gaat dus echt 

lekker. Eerst bij het huis van de vrouw 

gekeken, dat wordt volgens ons een 

mooi huis en lekker ruim met twee 

slaapkamers.  

Daarna naar de gehandicapte man. Elke 

keer als we onverwachts komen zit hij 

een fiets te repareren, nu natuurlijk nog 

steeds in de deur van de kamer. Maar 

toch prachtig dat je ziet dat hij zijn werk 

zeer serieus neemt.  

 

 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Ook zijn we even langs het huis gegaan, dat vorig jaar is gebouwd. 

Helaas was de bewoonster niet thuis maar we konden natuurlijk 

gewoon rondkijken. Het zag er nog precies zo uit, alleen was er nog 

een klein stukje bij aangebouwd en daarin zat nu haar winkeltje. 

Leuk dat ze nu op deze manier in haar levensonderhoud kan 

voorzien, en van haar verdiende geld van het winkeltje een klein 

stukje heeft kunnen bijbouwen. 

 

 

 

9 februari 2018 

Vanmorgen op stap om de meegekregen 

brillen bij ons vaste opticien te brengen. Hij 

zorgt er altijd voor om ze op te knappen en 

nieuwe glazen erin te zetten voor de 

mensen die geen bril kunnen betalen. Maar 

voor niks ernaartoe gereden want hij was 

er niet want hij zat een paar maanden in 

Maleisië. Dus volgende week op zoek naar 

een andere opticien die dit ook wel doet. 

Wel hebben we nog foto’s kunnen maken 

van de prachtige omgeving daar.  

 

11 februari 2018 

De foto hiernaast is niet leuk om te plaatsen, maar helaas wel de 

realiteit.  Wim kwam de man tegen op het strand. De wonden op zijn 

been zijn het gevolg van een ongeluk een tijd terug, maar natuurlijk 

geen geld om naar de dokter te gaan. Wim heeft hem geld gegeven 

voor de dokter. Hij is ook onmiddellijk van het strand gegaan op weg 

naar de dokter in Kochchikade.  

Morgen zal hij ons laten zien wat de dokter eraan heeft gedaan. 

home 

 

 

12 februari 2018 

Dat was vanmorgen een hele rondreis. We begonnen thuis met koffie 

(Nescafé) en toen met onze toek-toek chauffeur naar de bouw van het huis 

voor de vrouw. De elektricien was bezig en het dak zat op het huis, morgen 

beginnen ze met het pleisteren. Het viel ons op dat het een ruim huis is en 

heerlijk koel. In Nederland willen we graag een warm huis maar hier ben je 

blij met koelte.  

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Vandaar zijn we naar een winkeltje 

gegaan om voedselpakketten te bestellen 

voor een krottenwijk. Het zijn prachtige 

pakketten geworden. Ben zelfs benieuwd 

of ik zelf ze morgen wel kan uitreiken, zo 

zwaar zijn ze! Nou ja daar hebben we 

Wim dan voor.  

 

Tijdens het samenstellen van alvast 1 

pakket kregen wij een kokosnoot 

aangeboden. Wij zijn daar niet zo heel  

dol op, het is zo weeig en je wordt er 

ontzettend vol van.  

Vanaf het winkeltje zijn we naar de 

krottenwijk gegaan om de afspraak te 

maken dat we morgenvroeg om 11 uur 

komen met 30 voedselpakketten, net 

zoveel pakketten als gezinnen. 

 

Natuurlijk ligt deze krottenwijk weer aan het spoor, dat is hier de 

ergste plaats om te wonen. Over deze spoorlijn (die er in onze 

ogen vervallen uitziet), rijden echt treinen! Maar de bewoners 

van de wijk lopen en zitten gewoon op en tussen de rails en 

kinderen spelen er heel argeloos. En als er dan een (luid 

toeterende) trein komt aanrijden (gelukkig rijden ze niet zo hard als in Nederland!), gaat iedereen 

“even” aan de kant. 

13 februari 2018   

Wat was dit weer een feest! Prachtig, zoveel 

glunderende gezichten. Wim vindt dat dit 

hulp is voor de korte termijn, maar ook dit is 

soms nodig. Vanmorgen dus eerst naar het 

supermarktje en alles in de twee toek-toeks 

geladen. De pakketten waren zo zwaar, dat 

ik het tillen aan de “heren der schepping” 

heb overgelaten. Bij de krottenwijk 

aangekomen stonden er alweer heel veel 

mensen te wachten en hebben ze geholpen 

om alles in een van de huisjes te zetten. Het 

uitreiken ging op afroep. Eén van de 

vrouwen coördineerde de zaak. Stralende 

mensen die allemaal de gevers bedankten. 

Bij navraag bleek dat ze regelmatig geen 

geld hebben om voor hun dagelijkse eten te 

besteden. Dus de pakketten waren zeer, 

zeer welkom 
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13 februari 2018    home 

Op de foto de strandverkoper, die we zondag naar de dokter stuurden. 

Maar was de praktijk gesloten. De apotheek was wel open en hij kreeg 

zalf mee. Vandaag zagen we hem terug en het zag er allemaal nog 

hetzelfde uit. Het geld, dat Wim meegaf voor de dokter, was nodig voor 

de zalf, dus het probleem van: “geen geld voor de dokter” was niet  

opgelost. Nu hebben we vanmiddag de koe bij de horens gevat en een 

toek-toek besteld en zijn wij met hem naar de dokter gegaan. Die heeft 

de wonden schoongemaakt, goeie zalf erop en verband er om. Hij 

moet donderdag terugkomen voor controle. Wij gaan dan uiteraard 

weer met hem mee.  

14 februari 2018 

We komen nu ook voor situaties te staan, waarvan wij vinden dat daar 

echt hulp moet worden geboden. Maar helaas zal ons dat dit jaar niet 

meer lukken. We houden het in gedachten tot volgend jaar en dan 

moeten we keuzes gaan maken. Ten eerste is er een toek-toek 

chauffeur die in militaire dienst tijdens de burgeroorlog zijn been is 

verloren door een mijn. Hij heeft nu een kunstbeen, maar dat been kan 

ik bijna niet tillen, zo zwaar. Wel 7 kilo - en daar moet hij mee lopen! Nu 

zijn er kunstbenen bij de ziekenhuizen te koop, die “maar” 3 kilo wegen. 

Dat zou het lopen voor deze man toch aanmerkelijk makkelijker maken. 

 

Nog zo’n situatie: een gezin van 6 

personen woont in een rieten huis. Eén 

ruimte, gescheiden door lappen,  

waardoor een kamer en een slaapkamer 

ontstaan, met één bed voor 6 personen. 

De ruimte is in het totaal ongeveer 3 bij 4 

meter. Het gezin bestaat uit vader en 

moeder met hun dochter en haar man en 

1 kind en nog een dochter. En er is een 

losstaand soort schuurtje, ook van riet 

dan dienst doet als keuken.        → 

De dochter met haar man slapen buiten op de 

gond, zonder afdakje, oma op het bed en de 

rest  op de vloer en dan is het huisje ook 

propvol.  

Wel grappig: op een stoel zat heerlijk een  

← kip te slapen!  

De schoonvader is metselaar en heeft niet 

altijd werk en de vader hulpje van een 

tuinman, dus beiden vaak geen werk of maar 

een zeer karig loontje.  

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Het volgende huis kregen we onder de aandacht door een 

melding van de kerk. Het huis is van een vader, moeder en drie 

kinderen. De moeder heeft kanker, de man en haar kinderen 

denken dat ze nog zal genezen, maar wij zijn geen artsen maar 

vrezen dat ze maar een heel korte tijd meer heeft te leven. Ze is 

al drie keer aan haar gezicht geopereerd en het is helemaal 

vergroeid. Ze heeft armpjes en beentjes van ongeveer de dikte 

van een rol pepermunt. Ook de vader is een gehandicapte man, 

heel klein en loopt vreemd met zijn 

benen. Het huis is een stenen huis 

maar heel klein en de keuken 

buiten in de open lucht onder een 

afdak van hele slechte golfplaten. 

Het dak is heel slecht. Ze wilden 

dus zo graag een apart kamertje 

voor de zieke vrouw en het dak 

gerepareerd. Maar we denken dat 

het volgend jaar voor de moeder 

niet meer nodig is.  

Dan blijft natuurlijk wel het ontzettend slechte huis voor de vader 

met zijn drie kinderen. We moeten volgend jaar dus eerst 

bekijken hoe de situatie dan is. We vroegen natuurlijk of we nu 

misschien iets konden doen i.v.m. medicijnen maar deze krijgen 

ze al van de kerk. Al met al een zeer schrijnende situatie, die 

eigenlijk ook vraagt om uitgestoken handen. Onze handen, uw 

handen? 

 

15 februari 2018     home 

Vanmiddag weer met de jongen van het strand naar de dokter geweest. Hij moest vandaag terug 

voor controle. Zijn been was wel iets opgeknapt maar bij de dokter hoorden we tot onze volle 

verbazing dat zijn andere been er net zo uit zag. Dat had hij niet aan 

ons maar ook niet aan de dokter verteld. Nu is dat been dus ook 

behandeld en beide benen nu in het verband. Dat is hier wel een 

groot probleem want ze douchen zich buiten door emmers water over 

zich heen te gooien en dan is het moeilijk om je benen droog te 

houden. Onderweg naar de dokter moesten we warempel voor de 

trein wachten. Halve spoorbomen maar wel een doordringend belletje. 

Maandag opnieuw voor controle. 

 

 
Lees verder op de volgende pagina! 

 

 

 

 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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16 februari 2018       home    

Op 9 februari schreven we over het mobieltje die we aan een jongen hadden gegeven die zijn 

moeder was 2 jaar geleden overleden. Zij was plm. 40 jaar. De vader was zo enorm blij dat de 

jongen(19jaar) nu ’s avonds kon bellen wanneer hij klaar was met zijn werk. Nu is ineens deze 

vader van drie kinderen (19, 15 en 12 jaar) ernstig ziek naar het ziekenhuis gebracht. Hij is 

spastisch geworden en vanaf zijn taille verlamd. De artsen weten nog niet waardoor. Een hele 

trieste toestand. Ze wonen in een stenen huis maar zonder toilet, (de hele buurt gaat naar het 

bruidstoilet ( een gat in de grond van de buren). We zien het dus heel somber in, hoe moet deze 

man met zijn gezin verder leven. Geen inkomsten meer. Een rolstoel zou een oplossing kunnen 

zijn maar hun huis staat niet aan de weg en om daar te kunnen komen moeten ze over een heel 

mul zandpad (eigenlijk strand). Hulp vanuit Nederland is nu nog onmogelijk, hij is nog in het 

ziekenhuis en we weten niet hoe dat zit met de kosten en als hij thuiskomt hoe dat dan moet. 

Voor ons zit er niks anders op dan afwachten hoe zich dit allemaal zal ontwikkelen. Maar het is 

ontzettend erg voor zo’n jong gezin. Dit soort dingen komen in Nederland natuurlijk ook voor 

maar daar zijn de omstandigheden zo ontzettend verschillend. Nu moeten er in het ziekenhuis 

constant familieleden aanwezig zijn om de man op de wc te helpen en om voor eten te zorgen 

(dit alles doet de verpleging niet).  

16 februari 2018 

Een catamaran-wedstrijd! Er deden 20 

catamarans mee aan de wedstrijd. Onze favoriet 

behaalde de 2e prijs. Er is 3 dagen feest en we 

hebben geen idee waarvoor! Er waren ook 

Kandydansers en danseressen. Als u wilt weten 

wat Kandy-dansers zijn: klik hier.  

Er waren ook heel veel kraampjes met 

gezondheids-middelen. Prachtig! 

17 februari 2018 

Het einde van de bouw van beide huizen komt in zicht. Misschien is 

woensdag al de opening van het huis van de gehandicapte 

fietsenmaker. Maar ook het andere huis is 

misschien eind volgende week of begin 

maart klaar. In beide huizen zijn ze met 

het pleister- en schilderwerk bezig. Ook 

de roldeur wordt aangebracht. Dit gebeurt 

door een metalen deur plank voor plank       

→ 

te bevestigen. De deur kan de man straks 

openen op zijn handhoogte met een 

beugel of een koord.  Op de foto 

linksonder zien we de gehandicapte 

fietsenmaker op zijn zelfgemaakte rijwiel. 

Hij heeft deze fiets zelf helemaal 

aangepast aan zijn handicap. Prestatie van formaat, want zo is zijn 

wereld toch een stuk groter. 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
https://youtu.be/o1Rst_VECCk
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19 februari 2018     home 

Vanmorgen eerst weer naar de dokter geweest met de strandverkoper. Zijn benen waren mooi 

opgeknapt en nu maar hopen dat hij het zelf goed in de gaten houdt en oppast voor vuil en 

smerig water op de benen. Maar dat is hier helaas erg moeilijk. 

Zomaar wat plaatjes uit de prachtige omgeving waar wij verblijven: 

 

 

20 februari 2018                  

We zijn doorlopend dankbaar voor het geld dat vanuit Nederland voor hulp hier in Sri Lanka 

wordt gegeven. Maar vanmorgen waren we wel heel erg blij dat we dankzij jullie konden helpen. 

We schreven 16 februari 2018 over de man van 43 jaar die zo plotsklaps niet meer kon lopen en 

vanaf zijn taille verlamd is. Zijn jonge vrouw overleed 2 jaar geleden aan hartfalen. Ze hebben 3 

kinderen (19, 15 en 12 jaar oud). Deze man ligt nu in een gemeenteziekenhuis in Rademe. Dat is 

twee uur rijden met de toek-toek. Dit ziekenhuis kan in de verste verte niet tippen aan een 

privékliniek, maar is wel de beste onder de gemeenteziekenhuizen. Nu hebben ze in dit 

ziekenhuis aangegeven dat ze niet verder kunnen. Ze weten niet wat er aan de hand is. Voor 

verder onderzoek moet hij naar het ziekenhuis in Colombo. Maar…… jullie begrijpen het al, dit 

kost geld. Het gaat hier om een arme familie en nu zijn ze overal langs gegaan om geld bij elkaar 

te krijgen en hebben nu één derde van het bedrag bij elkaar gehaald. Dankzij www.srilankahulp 

konden wij hen nu blij maken met de rest van het geld en gaat de man morgen voor onderzoek 

naar Colombo. Een foto van de man kunnen we helaas niet leveren want het is voor ons te ver 

om alleen maar een foto te gaan maken.  

 

←Vanmorgen ging Wim even langs de garage om te kijken hoe ver 

het nu eigenlijk is met de toek-toek die nog steeds in reparatie is. We 

hopen van harte dat hij klaar is voor ons vertrek maar we vrezen met 

grote vreze. Op 6 februari schreven we over de reparatie van deze 

toek-toek. 

 

 

 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
http://www.srilankahulp/
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21 februari 2018   home 

De brillen die we uit Nederland hebben 

meegekregen hebben we naar een opticien 

hier in Negombo gebracht. Hij zal ze 

gebruiken voor mensen die geen brilmontuur 

kunnen betalen.  

We hadden nog veel meer brillen gekregen 

maar dat werd te zwaar in onze koffers dus 

deze hebben we meegegeven aan dhr. 

Parera. Hij stuurt elk jaar een container met 

goederen naar Sri Lanka, ze komen dus in 

elk geval goed terecht.  

 

 

 

← Onderweg naar de opticien zijn we nog even langs de bouw van het huis 

gegaan en ons opnieuw weer verwonderd over de manier waar hier nog 

cement wordt aangemaakt. Betonmolens zie je hier nog niet behalve bij 

grote bouwwerken zoals hotels. 

 

 

Ook vandaag nog een hele dikke stevige matras gekocht voor een vrouw 

met enorme rugklachten. Ze sliep op de vloer omdat ze van het matrasje 

dat ze hadden nog veel ergere klachten kreeg. Dus nu hopen dat deze 

matras haar van haar rugpijn zal afhelpen. 

 

 

 

 

22 februari 2018 

 

Dankbaar zijn wij dat wij vanmorgen 

een van onze grote projecten konden 

afsluiten. De opening van de 

werkplaats annex woning voor de 

gehandicapte fietsenmaker. Het was 

een groot feest met heel veel 

ceremonieën. Dat is telkens weer een 

verrassing.  Precies half 11 moest de 

opening plaatsvinden i.v.m. de 

zonnestand o.i.d.  We moesten racen 

om op tijd te komen anders moest er 

een andere dag worden afgesproken. 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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Maar onze chauffeur had problemen met de toek-toek. Desondanks: precies één minuut voor half 

elf waren we aanwezig.  

Er was ook veel publiek: familie, buren en kennissen. Na afloop was er weer frisdrank, rijst, cake 

en bananen.  

De fietsenmaker straalde!! Het is voor ons zo’n groot feest om dit te mogen doen. Zonder al die 

lieve mensen in Nederland zou dit niet mogelijk zijn. In de werkplaats stond dit op de muur 

geschilderd:  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

24 februari 2018    home 

De uitslag is binnen van de man die plotsklaps half verlamd werd en daarom naar Colombo naar   

het ziekenhuis moest. Hij heeft een hersenbloeding gehad. Nu blijkt maar weer dat de 

gemeenteziekenhuizen die hier zijn niet veel kunnen betekenen voor de mensen. Want in dit 

ziekenhuis konden ze dus niet vaststellen dat het een hersenbloeding was. Hij zal nu 

waarschijnlijk wel aan de medicijnen moeten en maar hopen dat er nog enige verbetering in zijn 

gestel zal komen. 

Op 27 februari 2018 hoorden we dat de man zijn handen weer een beetje kan gebruiken en 

daardoor zelf weer kan eten. Nu hopen dat er in zijn benen ook wat verbetering komt. 

 

 

 

 
Lees verder op de volgende pagina. 

http://www.srilankahulp.nl/index.html
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  25 februari 2018 

Vanmiddag deelgenomen aan een 

demonstratie. Meer dan 20.000 Sri Lankanen 

en 1 Europeaan demonstreerden tegen het 

opkomende drugs gebruik in Sri Lanka. Ik heb 

meegedaan uit solidariteit. Bovendien is het 

een wereldwijd probleem en ook ons land 

heeft er mee te kampen. Alle religies deden 

eraan mee. Mooi dat dit kan. Vervelend is dat 

alle religieuze leiders oeverloze toespraken 

hielden waar ik geen woord van verstond.  

En van het ene been op het andere begon ik mijn rug behoorlijk te voelen, na een tocht van zeker 

5 kilometer. Diezelfde 5 kilometer moesten we ook weer afleggen naar de toek-toek. Dus 10 

kilometer gelopen.... Maar het werd wel zeer gewaardeerd dat ik meeliep en dan heb je er wel 

wat spierpijn voor over 

26 februari 2018  

De ambtelijke molens draaien hier wel heel erg langzaam. In de eerste 

week van ons verblijf hier hebben we al een licentie aangevraagd voor 

een strandverkoper. Nu is deze licentie pas 

afgelopen vrijdag afgegeven. Volgens zeggen 

duurde het zo lang doordat er in de tussentijd 

verkiezingen waren. Maar zo is er altijd wel een 

reden te bedenken. Maar nu kan de 

strandverkoper in elk geval wel zijn werk doen 

zonder bang te hoeven zijn voor politiecontrole. 

We zien de politie regelmatig controleren. Weer 

een blije strandverkoper!! 
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27 februari 2018 

De toek-toek is gerepareerd. Hij is van binnen en van buiten helemaal 

opnieuw gespoten, alle gaten zijn gedicht en 

een geheel nieuw dak erop met nieuwe 

regenschermen. Er zaten alleen nog 2 gladde 

banden op en daar hebben we vanmorgen 

opdracht voor kunnen geven om deze ook te 

vervangen. Nu mag onze toek-toek chauffeur 

weer klanten opvangen voor het hotel en kan 

hij er weer van leven  

Als dank staat achterop de Nederlandse vlag 

en “Netherland”. 

 

1 maart 2018 

Morgen is de opening van het huis van de vrouw met haar drie 

kinderen. Even ter herinnering: haar man zit in de gevangenis in India 

doordat ze per ongeluk ’s nachts in de zee van India visten. De wacht 

was in slaap gevallen. Zo’n gevangenschap kan wel 3 a 5 jaar duren. 

We vroegen om het adres van de man in India zodat we hem een 

kaart konden sturen, maar er is geen adres bekend. Hij heeft nu in 

een jaar tijd één keer naar huis mogen bellen en dat was in januari. 

In het huis was het nu een drukte van belang, de hele familie was aan 

het schilderen zodat het morgen af is. Wel hebben we vanmorgen al 

een voedselpakket bij haar gebracht. Ze heeft nu tenminste een plek 

om dat te bewaren. Ze waren heel erg blij en o zo dankbaar.  

1 maart 2018 

Er was een hulpvraag voor het bouwen van een huis. We zijn 

vanmiddag wezen kijken. Een zeer trieste 

situatie. Moeder 2 jaar geleden door een 

gasontploffing in de keuken verbrand en 

overleden, vader van 62 jaar (hartpatiënt) 

bleef achter met twee kinderen een 

meisje van 21 en een jongen van 13 jaar. 

Maar zouden we hier willen bouwen dan 

wordt dat voor ons een zeer complexe 

situatie. Er is al één kamer gebouwd → 

en dat is betaald door de regering als 

steun na het overlijden van de moeder.  

De naaste omgeving van het huis bestaat 

uit allemaal familie die wel willen helpen met de bouw (ze hebben zelf ook al geld in die ene 

kamer gestoken).  Maar helemaal niemand die Engels spreekt. Dus wie kan er bij een de bouw 

de verantwoording op zich nemen? Want wij willen niet met een half afgebouwd huis blijven 

zitten. Bovendien is het buiten de regio waar wij normaal werken. Zo kwamen er tijdens ons 

bezoek trouwens nog meer vragen bij ons op maar niemand kan daar antwoord op geven. De 

situatie is triest maar of wij daar voor een oplossing kunnen zorgen is wel heel sterk de vraag. We 

kunnen en willen het ons toevertrouwde geld niet in een onhaalbaar project steken. 
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2 maart 2018 

De meesten van jullie zullen zich nog kunnen herinneren dat we in 2012 een extra inzameling 

hebben gehouden voor een jongetje van 9 jaar dat plots leukemie kreeg. Er is toen in zeer korte 

tijd door jullie geld verzameld zodat hij naar het ziekenhuis in Colombo kon. Helaas is het 

jongetje toen binnen twee maand overleden. Maar nu wil het toeval dat we vanmorgen zijn vader 

en moeder tegenkwamen met hun andere zoontje en….. met een dochtertje. Vol trots lieten ze 

hun dochtertje zien. Een kind verliezen blijft voor eeuwig een verlies met een enorm groot verdriet 

maar het was toch heerlijk om te zien hoe blij ze met hun dochtertje waren. Ze zeiden ook: ze kan 

niet de plaats innemen van ons zoontje maar het heeft de leegte wel verminderd. 

 

Vissersboot 

Een visser hier uit de buurt heeft een oude boot om te vissen. Maar nu zitten er 2 gaten in de 

boot waardoor er water in de boot komt. Ze gaan er elke nacht nog mee vissen. Ze gaan 1 km 

met de boot de zee op en zetten dan de netten uit en varen weer naar de 

kust. Daar scheppen ze dan het water uit de boot en gaan weer de zee op 

om de netten op te halen. Doordat ze nu maar zo’n klein eindje de zee op 

durven te gaan levert het maar plm. 5 vissen per nacht op. Nu hebben wij 

een reparateur besteld om de twee gaten te dichten. Het is een oude boot 

maar als de gaten dicht zijn dan is het grootste gevaar in elk geval 

geweken. 

 

 

Opening 

Ook was het vanmorgen weer groot feest want het 

tweede nieuwe huis 

werd officieel 

geopend. Het is een 

mooi, groot en koel 

huis geworden met 

een enorme blije en 

dankbare familie. 

Gisteravond had de 

man en vader nog 

huilend gebeld 

vanuit de gevangenis. Hij was ook zo blij dat zijn vrouw en 

kinderen nu een goeie plek hebben. Er was ook vanmorgen 

weer veel familie, buren en vrienden aanwezig. De opening ging 

weer met heel andere ceremonieën dan bij het vorige huis. Er 

werd melk gekookt die moest overkoken, er werd gebeden en 

met wierook door het huis. Het was één groot feest met ontzettend blije dankbare mensen. Zoals 

het al een traditie is geworden, want deze mensen hadden ook beslist geen meubelen, hebben 

we wat plastic stoelen met een tafeltje gekocht en een kast om hun kleding e.d. in op te bergen. 

De foto’s spreken voor zich. Links: zo was het. Rechts: zo is het nu. 
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3 maart 2018 

Vandaag, zoals elk jaar, weer naar het kindertehuis geweest. Dit was 

een kindertehuis voor geestelijk en 

lichamelijk gehandicapte kinderen, jongens 

en meisjes. Maar doordat er vaak narigheid 

gebeurt in gemengde tehuizen, heeft de 

overheid bepaald dat het aparte tehuizen 

moeten worden voor jongens en meisjes. 

Zo is het kindertehuis, dat wij steeds 

bezoeken, nu een tehuis geworden voor 42 

geestelijk en gehandicapte meisjes. De 

jongens zitten nu in een plaats verder naar 

het noorden.  

Deze beslissing van de overheid houdt niet in dat zij nu ook 

een financiële bijdrage verlenen 

aan deze tehuizen. Nee, van de 

regering komt geen cent. De 

tehuizen moeten zich redden van 

giften en gaven. Zo hebben wij 

daar vanmorgen voor ongeveer 3 

maanden houdbaar voedsel gebracht. Eerst zelf van de 

supermarkt gehaald en daarna naar het tehuis gebracht. Het uit de auto halen wordt enthousiast 

gedaan door de kinderen. Ook is er altijd wat fruit bij voor de kinderen en dit wordt dan direct 

gewassen, gesneden en verdeeld en enthousiast opgegeten! 

  

 

4 maart 2018 

Het is en blijft een oude boot, misschien een 

project voor volgend jaar. Maar de gaten zijn 

gedicht en ze kunnen er nu weer mee de zee op. 

Hopen dat hij nu waterproof is. Ook is er in plaats 

van de oude verrotte houten rand een nieuwe 

gekomen. 

Op de foto’s: de reparateur aan het werk en rechts 

de gerepareerde boot. 
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5 maart 2018 

Bij ons in de buurt is een hotel met een Nederlandse naam:  “Waterland”. De grootouders van de 

eigenaar waren Nederlanders. Nu stelde deze voor aan de visserman dat, 

wanneer hij de banken uit zijn boot zou halen en daarvoor in de plaats 6 

stoelen zou plaatsen, dan mocht hij voor het hotel toertochten varen met 

zijn hotelgasten. Dit zou natuurlijk een prachtige aanvulling zijn op het 

magere loontje van een visserman.  

Wij hebben, dankzij jullie, de opdracht 

kunnen geven. Helaas is nu de tijd nog te 

kort om dit voor ons vertrek voor elkaar te 

krijgen.  

Foto links: de boot met banken en rechts: 

hoe het gaat worden. 

6 maart 2018 

De allerlaatste centen hebben we uitgegeven (opnieuw) aan een matras. 

Dit keer voor de man die in 12 weken twee keer zijn been heeft gebroken. 

In die twaalf weken kon hij dus niks verdienen en zoals jullie inmiddels wel 

weten is hier dan geen ziektegeld of wat voor geldelijke steun dan ook. De 

man had een kamer maar kon die in deze periode dus niet meer betalen 

en zijn kamer is inmiddels aan iemand anders verhuurd. Gelukkig kon hij 

al die tijd bij een goede kennis logeren waardoor hij dus onderdak had en 

ook te eten kreeg. Maar nu hoorden we net een paar dagen geleden dat 

hij op de kale vloer moest slapen want er was geen matras aanwezig. Dus 

nu is zijn been bijna genezen en kan hij op een matras slapen. 

 

Einde werkvakantie 

Soli Deo Gloria! 

Over drie dagen stappen wij weer in het vliegtuig naar Nederland. Wij hebben het gevoel dat we, 

met het geld dat ons was toevertrouwd, hele fijne zeer noodzakelijke dingen hebben mogen 

doen. Het is dan ook niet in woorden uit te drukken hoe dankbaar we al onze gevers en geefsters 

zijn die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt. En dat we dit, God zij dank, in goede gezondheid 

hebben mogen doen.  

Dank, dank en nogmaals DANK!    home    

Wim en Diny Kramer. 

 

 

 

 

http://www.srilankahulp.nl/index.html

