
REISVERSLAG ACTIE   

SRI LANKA 2014    

15 JANUARI 2014  -  12 MAART 2014 

Wim en Diny Kramer   Home 

15 januari 2014: Om 3.30 uur gearriveerd in ons geliefde 
SriLanka. We werden door twee vrienden opgehaald van het vliegveld. Dat doet je toch goed. De reis 
was probleemloos en de verzorging aan boord prima. En..... jawel het regende bij aankomst, maar 
wel bij een temperatuur van 28 graden en dat om 3.30 uur in de nacht. 

16 januari 2014: Een heel emotioneel weerzien met de jongen die vorig jaar aan de ketting van 50 
cm. zat. Ook nu is het absoluut nog niet ideaal maar het was een heel andere jongen dan vorig jaar. 
Hij was vrolijk en niet agressief en probeerde zelfs wat te vertellen. Hij zit nu in een nieuwe woning 
(kun je zien op de foto), gebouwd door de Stichting Hand in hand). Alleen nog wel achter tralies, dat 
is noodzakelijk want ze wonen 5 a 10 meter van zee. Als hij vrij zou komen dan loopt hij waarschijnlijk 
zo de zee in. Een uur per dag gaan ze met hem over het strand wandelen. De beste oplossing voor 
hem zou zijn in een kindertehuis maar dat kost plm. 3.600 euro per jaar. Helaas kunnen wij dat niet 
betalen, want zoiets kun je niet voor een jaartje doen, maar voor zijn hele leven. Of we eventueel 
nog meer kunnen doen, daar moeten we onze gedachten 

even over laten gaan. 
Toen we aankwamen 
(onaangekondigd) liep 
hij poedel naakt. Z'n 
moeder gaf hem een 
broek en die deed hij 
warempel zelf aan. Dus 
onze indruk is dat er met 
deze jongen veel meer 
mogelijk is. 

Aan het eind van onze vakantie hebben we met de Stichting Hand in hand afgesproken dat zij zich 
verder om deze jongen zullen bekommeren. Zodat we elkaar niet voor de voeten zullen lopen. Zij 
hebben meer middelen dan wij. Ze gaan in elk geval een hek maken om het geheel zodat de jongen 
achter het hek buiten kan spelen. Dat is natuurlijk een enorme vooruitgang.  

 
17 januari 2014: In 2009 hebben we dankzij 
SriLankahulp.nl een huisje kunnen bouwen voor een 
echtpaar met 1 kind (jongen), die in een krotje (zie foto) 
woonden. 1 kamertje, 1 slaapkamer en onder een afdak 
een keukentje. Inmiddels is er een dochtertje van 2 jaar bij 
en een broer is vanuit de bergen bij hun in huis komen 
wonen die in de kamer slaapt. Het huisje barst werkelijk 
uit zijn voegen met zoveel bewoners, " je kunt er je kont 
niet keren". We hebben vanmorgen eerst eens 
geïnformeerd of er een verdieping bovenop kan. Dat kan 
wel maar dat wordt voor ons veel te duur, dan kunnen we 
verder niets meer doen voor andere mensen. Nu hebben 
we gekeken om het huisje op de begane grond uit te 

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


- 2 - 
 

breiden met een kamer, maar de grond is te beperkt, maar 
met wat breekwerk zou het mogelijk zijn om een kamer 
meer te creëren. Vanmiddag gaat Wim bij de zgn. 
bouwmarkten kijken wat de kosten zijn. 

18 januari 2014: Verschillende bouwmarkten bezocht en de 
prijzen vergeleken. Maandag begint de bouw. 

21 januari 2014: Fantastisch nieuws!! Vorig jaar hebben we 
namens "Srilankahulp.nl" voor een vrouw met kanker een 
chemokuur betaald. Nu een jaar later kunnen we vertellen 
dat het goed met haar gaat. Ze moet deze week voor controle naar het ziekenhuis en daarna nog 
maar 1x in de drie maand. Dit is nog eens geweldig nieuws.  
Vanmiddag geven we aan een strandverkoper akkoord om een licentie aan te vragen om aan het 
strand artikelen te kunnen verkopen. Dit zal dan net als vorig jaar plm. 21 euro kosten en dan kan hij 
weer een jaar zijn werk doen langs het strand.  

Vanmorgen even op bezoek geweest bij het huis dat we in 
2013 hebben laten bouwen en die van 2012. Beide families 
waren nog helemaal gelukkig met hun droge onderdak. De 
bewoonster van het huis van 2013 was hoogzwanger; ze 
verwacht de baby eind deze maand. De mensen van het huis 
uit 2012 hebben direct na de bouw oma bij zich in huis 
genomen omdat ze bijna niets meer kan zien. Ze is 84 jaar en 
een lief spraakzaam mensje, maar oh zo breekbaar. Gewoon 
eng om haar een hand te geven. Haar matras bestond uit een 
stuk spaanplaat (zie foto) Maar er kwam geen klacht over hun 

lippen, alleen maar blij met hun onderkomen.  

Wim is vanmiddag weer bij de "bouwmarkten" langs voor prijsopgaves. Ik heb met hem te doen want 
het is zelfs voor hier onvoorstelbaar warm. En niemand heeft een thermometer, dus het is onbekend 
hoe warm. 
 
23 januari 2014: Heel wat bouwmarktjes zijn bezocht voor een prijsopgave en de goedkoopste 
hebben de opdracht gekregen. Het is niet zo als in Nederland dat je gewoon naar één aannemer kunt 
gaan en die doet dan alles voor je, nee, hier moet je voor het metselwerk naar de ene aannemer, 
voor het houtwerk naar een andere, dan voor het dak naar wéér een andere en ook zo voor het glas. 
Maar alles is besteld en de eerste aanbetalingen gedaan. Ook zijn ze gisteren begonnen met het 
breekwerk. Helaas hadden wij de gezinsplanning niet in de hand maar we vinden wel dat ze geholpen 
moeten worden. 
 

24 januari 2014: De bouw is al volop bezig, en dat in deze 
temperaturen. Op de foto 
kun je precies zien hoeveel 
groter de woning wordt 
over de hele lengte en aan 
de voorkant komt een 
extra slaapkamertje. Waar 
ik sta kun je precies zien 
hoeveel breder de woning 
wordt.  

Ook een foto van de verlopen licentie, wanneer de nieuwe 
licentie binnen is zullen we daar een foto van maken. 
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25 januari 2014: Vandaag eens een vrouw aan werk 
geholpen. Ze had een eeuwenoude naaimachine, die 
helemaal kapot was.  
Nu kan ze voor haar eigen gezin de kleren naaien maar ook 
voor anderen en dat levert natuurlijk geld (eten) op. Het 
moest een trapnaaimachine worden want een elektrische is 
uitgesloten omdat hier de stroom vaak wegvalt en dan kun 
je je opdrachten niet op tijd uitvoeren. Een naaimachine kost 
hier nogal wat, want alles moet worden ingevoerd. Een 
elektrische was goedkoper, maar dus geen oplossing. 

Wanneer we vertrekken vanuit Nederland naar SriLanka, vragen velen ons wat gaan jullie daar doen? 
Ons antwoord is dan altijd "we weten het nu nog niet, maar we zien wat er op ons pad komt!"  
En zo is het dit keer ook weer. We komen weer veel dingen tegen en voor we tot actie komen gaan 
er heel wat besprekingen vooraf. Zo ook vandaag. De hele middag is volgeboekt en vanmorgen zijn 
we o.a. naar de bouwmarkt geweest om elektriciteitsartikelen voor het huis te bestellen en te 
betalen. 

 
28 januari 2014: DRINGENDE OPROEP 

Een kind van negen, van de ene op de 
andere dag, leukemie. Je moet er niet 
aan denken dat jouw kind of kleinkind 
zoiets kan overkomen. Dan ben je toch 
tot in het diepst van je ziel getroffen.  
Dit overkwam Shem, een 9 jarig 
jongetje hier in Negombo. Zijn vader is 
taxichauffeur en was 5 dagen op tour 
door SriLanka met toeristen, toen zijn 
vrouw belde dat hun zoontje 
onverwachts ziek was en overgebracht 
naar het plaatselijke ziekenhuis. Na 
een week kwam de keiharde diagnose 
“leukemie”. En wij kunnen niets meer 
voor hem doen. De enige oplossing: 
het kinder-kanker-ziekenhuis in 
Colombo. Maar dat is onbetaalbaar 
want er wordt geen cent vergoed en 
het kost onnoemelijk veel geld, alleen 
het liggen in dat ziekenhuis kost per 
dag al 74 euro en een 
chemobehandeling 1.145 euro!  
Maar bij een kind waar anders geen 
uitzicht meer voor is, pak je deze 
gelegenheid met beide handen aan en 
vraag je je niet af hoe je aan dat geld 

moet komen. Je kind is toch je dierbaarste bezit en al moet je je er krom voor werken, met bijna niets 
te eten, dan doe je dat! 
Zo ook deze ouders. Ze zijn helemaal ten einde raad. De taxi-auto hebben ze al te koop gezet, wat 
dus ook betekent, geen inkomsten meer, want de eerste kosten moesten al betaald woorden. De 
auto staat nog te koop maar ondanks dat gaan ze met de bus naar Colombo om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. De vader vertelde ons dit alles in tranen van diep verdriet 
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Hier in Negombo is al actie gevoerd o.a. onder de taxi en tuk-tukchauffeurs. Maar die hebben zelf al 
moeite hun hoofd boven water te houden, dat is dus maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar 
alles is meegenomen. 

Bovendien is dit geen ziekte die in een maand tijd is opgeknapt, als hij al mag opknappen. Maar daar 
gaan toch zeker 3 jaar mee heen. 

Helaas hadden wij al heel veel hulptoezeggingen gedaan voor we dit hoorden en die kunnen we dus 
ook moeilijk weer terugtrekken want ook dat zijn dingen die hard nodig zijn. 

Namens Srilankahulp.nl hebben we in eerste instantie 750 euro gegeven en de belofte dat, mochten 
we meer gelden binnen krijgen, deze ten goede komen van Shem. Laten we hopen en bidden dat 
deze jongen zal worden genezen. Maar we zullen toch ook tot actie moeten komen. Wij hebben toch 
als opdracht mede verantwoordelijk te zijn voor onze naaste. Daarom deze noodoproep aan jullie 
allen. 

Alvast namens deze in-verdrietige ouders hartelijk dank, ze waren al zeer dankbaar voor de 750 euro 
maar dat is in de verste verte niet genoeg. Dus iedere euro is welkom! 

Naschrift: dankzij deze oproep kwamen er veel extra giften binnen, vooral uit onze kerkelijke gemeente, waar we regelmatig 
een oproepje in het kerkblad zetten. Helaas hebben alle inspanningen niet mogen baten: op de dag voor ons vertrek kregen 
we bericht dat Shem was overleden (zie aan het eind van dit verslag). Toch hebben we het gevoel dat alles niet voor niets is 
geweest. Wij en ook de ouders weten dat al het mogelijke is gedaan om Shem te redden. Ook kon door de behandeling, die 
we betaalden, het lijden worden verzacht. Heel veel dank aan iedereen die extra giften hebben overgemaakt! Wim en Diny. 

 
30 januari 2014: Dat was weer een druk dagje. Vanmorgen begonnen met strijken tot 10 uur en plof, 
de stroom was weer eens weg en dat tot vanavond half 6. Geen airco, geen ventilator en geen 
internet, want Wi-Fi doet het natuurlijk niet als er geen stroom is. Dus de boodschappen maar 
gehaald en geld gewisseld, omdat direct na de middag de aannemer van het metselwerk moest 
worden betaald. Het materiaal was al betaald. En later op de middag een gezin op bezoek met de 
lerares van de school. De man heeft een nierprobleem. Dat is veroorzaakt door een mug en kan jaren 
duren voor dat dit is genezen. Daardoor kan hij dus niet werken. Hun 8 jarig zoontje kan goed leren 
maar de ouders kunnen het niet betalen. Namens “SriLankahulp.nl” hebben wij het schoolgeld 
betaald voor 5 jaar. Dat is dan voor het hele basis onderwijs. Ze gaan hier langer naar de basisschool 
dan in Nederland. Natuurlijk waren ze hier dolgelukkig mee want nu kan de jongen naar school en 
het scheelt de familie elke maand in de huishoudportemonnee. Op bovenstaande foto's de jongen 

samen met ons, de overhandiging van het geld en de aanbevelingsbrief van de school. Dit was één van 
de al toegezegde zaken. 

1 februari 2014: Het dak vordert. Er komen geen dakpannen op 
maar golfplaten, dit is beter voor lekkage met tropische 
regenbuien en bovendien een stuk goedkoper. We hebben 
vandaag het salaris voor het dak betaald. Het materiaal was al 
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betaald en vanavond gaan we de Engelse les, die jaarlijks terug komt, weer betalen. Morgen gaan we 
met een familie van hier een dagje naar Kandy, de vroegere hoofdstad van Sri Lanka. De temperatuur 
is daar aangenamer dan hier aan de kust. We gaan naar een broer van deze familie waar ze normaal 
geen geld voor hebben om naar toe te gaan.  
 

3 februari 2014: Ons dagje Kandy zit er al weer op. We hebben 
het reuze gezellig gehad. Het was een echt familiebezoek. Het 
was de eerste keer dat ze bij hun broer en schoonzus op 
bezoek waren. De hele dag was er dan ook een enorm gezellige 
sfeer. Helaas zaten we 's morgens 5 uur in het busje om er te 
komen (wat normaal zo'n 2,5 uur zou zijn). Maar er waren 
wegen afgezet omdat Mahinde (de president) langs zou 
komen. Onderweg hebben we toch nog wat foto's kunnen 
maken en 's avonds nog een tempel bezocht. 

4 februari 2014: Inmiddels is er 300 euro binnen voor Shem. Gevers geweldig bedankt! Goed 
voorbeeld doet goed volgen? Inmiddels heeft Shem zijn eerste chemokuur gehad. Hij weet dat hij 
ziek is, maar nauwelijks in welke mate hij ziek is. De ouders willen dat voorlopig zo laten. Hij wordt 
natuurlijk nog steeds streng geïsoleerd verpleegd. Moeder mag wel in zijn buurt komen, maar ook 
met strenge voorzorgsmaatregelen. 

5 februari 2014: Momenteel is er 410 euro binnen voor Shem! Geweldig natuurlijk maar de actie 
Shem zal helaas door moeten lopen, om zijn verblijf en behandeling in het ziekenhuis te kunnen 
bekostigen . 
 
Vanmorgen nokpannen gehaald voor het verbouwde huis. Het huis krijgt golfplaten, maar op de nok 
komen pannen. Om het goed te kunnen afdichten voor de regen. 
Verder is het momenteel weer bloedje heet. Dit komt doordat er nauwelijks wind is. Dus we zoeken 
vooral de schaduw op. In alle vroegte toen het nog heel aangenaam was heeft Diny een 
strandwandeling gemaakt en ben ik op de fiets naar de vismarkt geweest. We vervelen ons geen 
minuut. 

 
Op het strand vanmorgen liep (zoals elke dag) de man met kraaltjes e.d. 
Hij had de licentie, die wij hadden aangevraagd, ontvangen. De licentie 
hebben we op de foto gezet en is geldig voor het hele jaar 2014.  

6 februari 2014: De meegekregen injectiespuiten hebben we 
afgeleverd bij een eerste hup post. Daar komen hoofdzakelijk arme 
mensen met verwondingen. Ze betalen voor een behandeling 200 
SriLankese ruphees, ongeveer 1 euro 12. De twee dokters die daar 

werken en hier zeker niet rijk van worden, waren erg blij met de spuiten. We hadden de indruk dat 
het geen betere bestemming had kunnen krijgen. Geefster en gever heel hartelijk dank namens hen! 
Een serenade was op z'n plaats geweest, maar ik heb m'n instrument niet mee genomen.  

 

(Zie volgende bladzij) 
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7 februari 2014: De uit 
Nederland meegekregen 
brillen hebben we aan een 
opticien meegegeven en 
deze brengt ze naar Jafna. 
Volgens hem is er daar het 
meest behoefte aan brillen. 
Van de huidige brillen gaat 
hij nieuwe maken. Zo 

komen dus prima terecht bij heel arme mensen.  
 
Bij het gezin van de licentie (strandverkoper) hadden ze vorige 
week een baby gekregen. Ze hadden een meisje en nu een jongen. 
Wij zijn daar op de thee geweest en de baby bewonderd. Bij de 
thee kregen we heerlijke zelfgemaakte koekjes. Daarna hebben we 
cement gekocht want er was te weinig om het huis af te kunnen 
maken. Waarschijnlijk nog een klein weekje en ze kunnen er weer 
in gaan wonen. Nu slapen ze al 3 weken bij de buren. Op de foto zit 
ik in de nieuwe kamer. 

8 februari 2014: De vader van Shem is gisteravond even bij ons aan geweest om te vertellen hoe het 
nu met zijn zoon gaat. Helaas is de jongen nu erg ziek, door de medicijnen voelt hij zich heel naar en 
moet steeds overgeven en krijgt een dikke bolle toet van de prednison o.i.d. Voor het bestrijden van 
de misselijkheid heeft hij nu een infuus. De eerste chemo heeft hij gehad maar met de tweede 
beenmergpunctie moeten ze wachten tot het infuus resultaat heeft gehad. Vanuit Nederland is er tot 
nu toe 630 euro op de rekening voor Shem gestort. Alle gevers ontzettend bedankt. Helaas zal dit 
een langdurig proces zijn. De grootmoeder van Shem, die nu voor de jongste zoon zorgt (want de 
moeder is dag en nacht in het ziekenhuis). De rampen zijn echter niet te overzien voor dit gezin want 
nu heeft de 75 jarige oma haar arm gebroken. En.. wie schetst onze verbazing: op deze leeftijd wordt 
de hoognodige plaat die in haar arm moest, niet geplaatst, omdat ze te oud is! Dit is toch warempel 
ondenkbaar in Nederland. 

10 februari 2014: Een bijdrage namens "srilankahulp.nl" aan 
het kerkfestival van Porothota. Dit is een jaarlijks gebeuren en 
voor de mensen hier, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. 
Gezinnen, kennissen en buren komen dan allemaal bij elkaar. 
Wij hebben een vrouw ondersteund, die voor de hele buurt 
moest koken omdat anderen er de middelen niet voor 
hadden. De kerk van Porothota bestaat vooral uit vissers. Het 
feest is een mengeling van kerk en kermis. Het begint 's 
morgens met een kerkdienst van twee uur lang, daarna bij 
elkaar op bezoek en 's avonds weer afgesloten met een 

kerkdienst. Voor de avonddienst is er een religieuze optocht incl. drumbands en het zingen van 
christelijke liederen. De mensen staan te feesten en te bidden langs de weg. Dit is in Nederland niet 
denkbaar. Geloof wordt hier nog echt openlijk beleden.  
Wij waren nog maar een uur op bezoek, toen waren er al drie extreem arme mensen langs de deur 
geweest om geld en de arme visserslui geven van hun armoe toch wat aan deze mensen. 

11 februari 2014: Zoals elk jaar weer, was dit een dag met een gouden rand. Vanmorgen vroeg 
opgestaan om naar het 20 km verder liggende Waikkala te gaan. Daar is een kindertehuis voor 50 
geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Als je daar aankomt, is het al een feest. Je wordt 
letterlijk omarmd ontvangen. Ze willen je allemaal graag even knuffelen. Je staat ook elke keer 
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versteld over de vrolijkheid van deze kinderen maar ook van de discipline die er heerst. Eén woord en 
ze luisteren zonder protest of boze woorden. We zijn met de directeur naar een supermarktje 
geweest en hebben daar voor ruim anderhalve maand voedsel en huishoudelijke artikelen gekocht. 
Ons busje was letterlijk afgeladen vol en in een mum van tijd hadden personeel en kinderen hem 
uitgepakt. Natuurlijk moesten er foto's worden gemaakt om u allen te bedanken. Dit kindertehuis 

kan alleen bestaan bij de gratie van giften. 

     

17 februari 2014: In deze vakantie hebben we meerdere 
gezinnen dan vorige jaren, blij gemaakt met een 
voedselpakket. Bestaande uit houdbare artikelen zoals rijst, 
suiker, poedermelk, kokosnoten, wasmiddelen, curry e.d. Zo 
dus ook deze middag. De man is halfzijdig verlamd door een 
herseninfarct wat hem overkwam in de kracht van zijn leven. 
Hij probeert in elk geval nog iets te verdienen door de vissers 
een klein beetje te helpen maar wat hij daarmee verdient is 
lang niet genoeg om dagelijks te kunnen eten. Dit hoorden we 
van andere SriLankanen. Ze wonen in een huisje, dat hun is 

geschonken door de kerk incl. de meubelen. Vanmiddag hebben we hier foto's gemaakt maar dat 
willen we niet elke keer doen want de mensen zijn op zo'n moment erg ontroerd en het is niet leuk 
om ze dan op de foto te zetten. 

 

 

 

 

 

 
19 februari 2014: Het huis is helemaal klaar en opgeleverd. Dit 
keer zonder een speciale opening. Maar het is gewoon heerlijk 
dat nu iedereen in dat gezin 's nachts een plek heeft om te 
gaan liggen. Buiten liggen is nu niet meer nodig. Om de 
temperatuur gaat het prima maar je wordt lek geprikt door de 
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vele, vele muggen. Met de vrouw des huizes liep ik gister even naar de zee en daar zei ze tegen me: 
Ik ben ontzettend happy dat jullie hier zijn met het geld van al die gevers uit Nederland maar ik heb 
ook in de kerk God hiervoor bedankt.  
Ze gaan hier trouwens meerdere keren per week naar de kerk. Ze zijn wat dat betreft veel trouwer 
dan wij in Nederland. Dus ook vanaf deze plaats hartelijk dank aan alle gulle gevers. 

21 februari 2014: Even een indruk van de straat hier in Negombo. Helaas verdwijnt de ossenwagen 
steeds meer uit beeld maar bedelaars op de stoep komt nog heel veel voor. Natuurlijk bezwijk je als 
je een vrouw met zo'n kindje ziet zitten. Dit is natuurlijk ook haar bedoeling..... 

 

  

 

 

 

25 februari 2014: Ondanks alle gebeden en goede giften uit Nederland hebben we slecht nieuws 
over Shem. Zijn vader was zojuist in tranen bij ons. Sinds zondag ligt Shem op IC en het gaat niet goed 
met hem. Hij ligt aan de beademing en ook zijn lever is opgezet en functioneert nauwelijks meer. 
Daardoor heeft hij ook vergiftigingsverschijnselen. In eerste instantie hadden we 750 euro gegeven 
van het algemene actiegeld. Speciaal voor Shem kregen we vanuit Nederland tot nu toe 1.510 euro 
binnen en deze hebben we vanmiddag dus aan de vader gegeven. In het totaal hebben we dus 2.260 
euro kunnen geven Hij bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen.  
 
26 februari 2014: Wim is nu op weg om de reparatie kosten van een tuk-tuk te betalen. De enige 
bron van inkomsten voor dat gezin. De politie stond vanmorgen al voor de deur want als ze niet 
vandaag betaalden dan werd de tuk-tuk gevorderd. Gelukkig hadden wij nog genoeg actiegeld om 
ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Voor dergelijke onverwachtse uitgaven hebben ze hier 
geen reservepotje. Ze verdienen met de tuk-tuk zelfs aan de zuinige kant om dagelijks brood op de 
plank te hebben. 

3 maart 2014: Vandaag zijn we de sloppenwijken ingetrokken, vanmorgen om poolshoogte te nemen 
en vanmiddag om er voedselpakketten uit te delen. Van heinde en verre kwamen de vrouwen 
aangelopen. Er zat van alles in de pakketten, rijst, suiker, aardappelen, uien, sardines, kruiden enz. 
enz. Het was een vrolijke bedoening want de mensen waren er natuurlijk enorm blij mee. Voor ons 
was dit de laatste activiteit voor dit jaar voor de minder bedeelden hier in Sri Lanka. Voor dit jaar is 
ons potje van srilankahulp.nl leeg. Dankzij alle giften uit Nederland was dit voor ons mogelijk om te 
doen. DANK, DANK, DANK!!! 
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12 maart 2014: We zijn weer heel en veilig thuis na een prima verblijf in Sri Lanka. Wij hebben over 

deze periode een heel fijn gevoel want dankzij de bijdragen uit Nederland konden we heel veel doen 

voor mensen in Sri Lanka die het moeilijk hebben. 

Helaas was de afsluiting van ons verblijf afschuwelijk. We kregen 
nl. op de morgen van ons vertrek het bericht dat Shem was 
overleden. 's Avonds zijn we op condoleancebezoek geweest. Dat 
was heel moeilijk. Shem lag keurig opgebaard zoals de 
ceremoniële gewoonte is in Sri Lanka met daarnaast een grote foto 
van hoe hij er een paar maand geleden nog uitzag, een stoer leuk 
gezond kereltje van 9 jaar. Het jongetje dat lag opgebaard kon je 
daar niet meer van herkennen en dat in 9 weken tijd. Maar tijdens 
ons condoleancebezoek heeft de vader van Shem ons nadrukkelijk 
gevraagd of we alle mensen in Nederland die een bijdrage hebben 
gestort, heel hartelijk wilden bedanken. Mede dankzij deze 
bijdragen kon hij wel verpleegd worden op het hoogste adres voor 
deze ziekte en daardoor is er bij de vader en moeder wel een 
gevoel ontstaan dat er al het mogelijke is gedaan. 

 
  Iedereen die op wat voor manier dan ook ons werk heeft gesteund willen we  
     HEEL, HEEL HARTELIJK DANKEN! 
 

Diny en Wim.     Home     Naar boven 

Klik hier om te bekijken hoe uw giften zijn besteed! 
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