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16 januari 

Vandaag dus serieus met ons actiewerk begonnen. Met de aannemer zijn we gaan kijken bij het huis 

dat we opnieuw wilden laten bouwen of zo mogelijk renoveren. Maar dat is waarschijnlijk niet 

mogelijk omdat de fundering te laag ligt en daardoor staat het onder water als het regent. 

In dit huis woont een moeder met 4 kinderen en de oma 

De vader is vorig jaar tijdens onze vakantie uit het leven gestapt omdat hij het niet meer zag zitten. 

Helaas zit nu de moeder met de problemen. Er komt geen cent binnen want het is niet zoals bij ons 

dat er een bijstandsuitkering of iets dergelijks is.  

Morgen horen we wat de mogelijkheden zijn. 

. .  

17 januari 

Een kijkje genomen bij het vorig jaar gebouwde huis. Het echtpaar was nog steeds heel gelukkig met 

hun huis en het zag er allemaal keurig en netjes uit. Terwijl we helemaal onverwachts aankwamen. 

De vrouw kijkt op alle foto's niet echt vrolijk maar dat was ze toch echt wel. 

 

18 januari 

Vanmiddag voor het eerst even naar het strand geweest en dat na 5 dagen die we hier al zijn. Op het 

strand aangekomen kwam een visserman ons direct tegemoet. “Hij doet het nog steeds prima” zei 

hij, dik tevreden. Vorig jaar kreeg hij van ons een oude mobiel. Dus als jullie nog mobieltjes hebben 

liggen dan nemen we die volgend jaar graag mee want het blijkt maar weer. Ze zijn een geweldig 

cadeau. 

Ook op het strand kwam de kraaltjes-strandverkoper naar ons toe. Ja, we weten dat natuurlijk al, 

want een licentie is maar 1 jaar geldig. We hebben dus gezegd dat hij een nieuwe namens Srilanka-

hulp kan aanvragen. 

Om 5 uur komt de aannemer weer om te praten over het te bouwen huis. We hebben tot nu gezegd 

dat het veel en veel te duur is en we dat niet kunnen betalen. Dus benieuwd waar hij straks mee 

komt. Ik vrees dat dit vandaag de volgende onderhandeling gaat worden. Jullie horen hier later over. 
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Gisteren schreef iemand van jullie, “wat lijkt het me moeilijk om een keus te maken wie gaan we wel 

en wie gaan we niet helpen, want je kunt niet iedereen helpen”. En je werkt met het geld van een 

ander, dus je denkt steeds: is dit een verantwoordde keuze? Nou voor die keuze stonden we 

vanmorgen. Jaren geleden hebben we aan een arm gezin zonder werk een toek-toek gegeven om de 

kost te verdienen voor zijn gezin. Daardoor had dit gezin ook een redelijk bestaan. Hij werd ook onze 

toek-toek-driver die ons in alles bij staat. Hij sjouwt en loopt voor ons en is ons geheugen, b.v.: denk 

aan de sleutel en heb je je fototoestel e.d. Hij is intelligent maar kan niet lezen en schrijven.  

Nu kreeg hij 5 maanden geleden een grote reparatie aan zijn toek-toek, (inmiddels dus al een oudje). 

Deze kosten werden te groot voor het gezin en ze moesten er geld voor lenen en maandelijks 

aflossen. Nu werd het dus een probleem om rond te komen en de lening werd niet afbetaald. 

Gisteren kwam de bank. “Je moet morgen betalen, anders wordt je toek-toek onteigend!” Door de 

rente was het een enorm bedrag geworden. Maar de bank kende geen pardon. Betalen konden ze 

niet. Zou de toek-toek worden onteigend, dan waren er helemaal geen inkomsten meer. Dus wij 

vanmorgen uren lang in overleg met de bank. Het begon met geen enkel pardon, betalen en niet 

anders. Na urenlang onderhandelen kwamen we tot een akkoord en werd het bedrag gehalveerd, 

kan hij de toek-toek houden en is hij volledig van zijn maandelijkse betalingen af. Wij vonden dit een 

moeilijke keuze: wat is wijsheid, betalen of het gezin zonder inkomsten laten zitten. 

Na de transactie hoorden we nog wel een lief verhaal. De toek-toek-chauffeur misbruikte het dus 

niet. Vorig jaar hebben we een kindertehuis een koelkast gegeven. Nu heeft de groep toek-toek-

chauffeurs waar hij bij hoort gezamenlijk een kerstmaaltijd bereid en deze naar het kindertehuis 

gebracht. Dit is een actie die je weer zo ontzettend blij maakt!   home 

 

19 januari 

Zo, de kogel is door de kerk. De aannemer is geweest en de bouw is behoorlijk in prijs gezakt. Al 

vinden wij het nog steeds veel geld. De aannemer zal proberen de prijs nog meer te drukken maar 

daar gaan we voorlopig maar niet van uit want dan kan het alleen maar tegenvallen. 

Vanmorgen zijn we dus met de aannemer naar het huis van de vrouw geweest om afspraken te 

maken. Zaterdag zal het huis dat er nu staat, worden afgebroken. De vrouw en haar vier kinderen en 

de oma kunnen 8 weken logeren bij de buren. En dat is natuurlijk prachtig, want het is geen 
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kleinigheid 8 weken lang 6 personen dag en nacht extra in je huis. De buren hebben zelf ook twee 

kinderen en misschien wonen daar ook nog ouders bij in, maar dat is ons nog niet verteld. Dus in elk 

geval, tel maar op, 10 personen. Er zal op de vloer geslapen moeten worden. 

Dinsdag zal met de bouw worden begonnen. 

 

Op de foto de weduwe, de tegenwoordige keuken en de buurvrouw die 8 weken het gezin zal 

opvangen. 

23 januari 

De sloop van het huis is begonnen. Gelukkig gaat het tot nu toe allemaal nog volgens schema. Dit zal 

ook nodig zijn om het huis klaar te hebben voor wij weer naar Nederland gaan. Want traditiegetrouw 

willen we thuis komen met foto’s van een huis dat is opgeleverd, zodat jullie allemaal kunnen zien 

dat het echt af is gekomen. Maar het is wel zo dat het gewoon supersnel is om in 7 weken een huis te 

bouwen. Kom daar in Nederland maar eens om, daar heb je de papieren na 7 weken zelfs nog lang 

niet in orde. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze huizen wel iets anders liggen dan de Nederlandse. 

Het zijn huizen om een dak boven je hoofd te hebben, geen badkamer en wc binnenshuis maar wel 

stroom en stromend water in de keuken en dat is voor de heel arme mensen al een geweldige luxe. 

We blijven jullie natuurlijk op de hoogte houden. 

 

24 januari 

Vanmorgen was de start van de bouw. Ze beginnen eerst met de oude fundering te verwijderen en 

gleuven te graven voor de nieuwe fundering. Het materiaal wordt opzij gelegd om weer opnieuw te 

gebruiken voor de nieuwe fundering. Deze moet dus aanmerkelijk hoger worden dan de oude omdat 

het huis in een kuil staat en het oude huis bij regen in het water stond. 

Onderweg er naar toe kwamen we de vuilniswagen tegen en maakten we er een paar foto’s van. Zo 

wordt hier dus de vuilnis opgehaald. Dit is nog maar een paar jaar. Daarvoor werd echt alles zomaar 

in brand gestoken of overal zomaar gedumpt. Toentertijd liepen de varkens nog op de weg die er in 

zaten te wroeten, dat zie je nu gelukkig niet meer.  home 
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25 januari 

Vorig jaar aan een arme verkoper van vis, rijles aangeboden voor de  toek-toek  omdat de visvangst 

in dit deel van de zee zo slecht is. Hij is in 1 keer geslaagd voor zijn rijexamen. Nu hebben ze een 

lening afgesloten om een toek-toek te kunnen kopen zodat hij vanaf nu een goed inkomen kan 

hebben als toek-toek chauffeur. Wij hebben gemeend om hun met een bedrag tegemoet te komen 

zodat de lening wat lager uitvalt. Dit gezin doet zijn uiterste best om vooruit te komen en dat 

stimuleerde ons om tot deze actie over te gaan. 

 

26 januari 

Giften van jullie allemaal brachten een succes verhaal tot stand. 

Een jongen uit een arm gezin, een gezin dat het schoolgeld wegens ziekte niet kon betalen. Daarvoor 

hebben de gevers uit Nederland twee keer schoolgeld betaald zodat die jongen naar school kon. Nu 

is deze jongen de beste leerling geworden van de hele school. Daarvoor is hij gehuldigd op school en 

hij mag nu met nog 8 hele goede leerlingen naar een speciaal vervolgonderwijs voor hoogbegaafden.  

Maar ook voor deze school moet er natuurlijk betaald worden en hebben we vanmiddag 

verschillende schoolartikelen gekocht. 

Voor de school (aan de weg) is een levensgroot bord geplaatst met deze negen kinderen. Linksonder 

is de jongen waar het hier over gaat. 

Dit is nog eens leuk, dat deze jongen door giften uit Nederland, zo’n kans heeft gekregen. 

 

Op de terugweg nog snel even gekeken bij het werk aan de fundering van het huis. 

 

home 
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27 januari 

Hier op het strand zijn catamarans, die speciaal worden gebruikt om toeristen een tochtje te laten 

maken op zee. Er gaan drie Sri Lankaanse begeleiders mee. Hun inkomsten zijn dus afhankelijk van 

het weer en van het aantal toeristen, dat een tochtje wil maken. 

Eén van die catamaranmannen, hoorden we, sliep met zijn vrouw op een matras op de grond. Nu 

was die matras totaal versleten en wij hebben een nieuwe matras gekocht met een beschermhoes. 

 

30 januari 

Voor onze eigen rust gaan we deze week niet bij de bouw van het huis kijken. Daar worden we op dit 

moment zenuwachtig van. De fundering duurt ons veel te lang. Maar de aannemer stelt ons 

helemaal gerust, dat het straks heel snel zal gaan en dat het beslist goed komt. We willen het huis 

beslist kant-en-klaar hebben wanneer we weer naar Nederland gaan. 

Daarom vanmorgen naar het strand geweest. Toen we om 1 uur thuis kwamen begon het net te 

storten van de regen. Dus net op tijd droog thuis, op een vogelpoepje in mijn haar na. De bui was 

gelukkig van korte duur. 

Vanavond zijn we uitgenodigd bij onze toek-toek chauffeur want zijn vrouw wordt vandaag 30 jaar.  

Ja en zo komt Jan Splinter door de winter. 

1 februari 

Wij hoorden hier van de enorme droogte waardoor de rijstoogst is mislukt. En dat hierdoor in de 

omgeving van het vliegveld mensen wonen die het ontzettend moeilijk hebben en dit terwijl ze in 

een moerasgebied wonen. 

Daarom is Wim vanmorgen samen met onze toek-toek chauffeur op zoek gegaan naar 1 van deze 

gebieden. Het was behoorlijk ver rijden en een heel gezoek, maar gevonden. 

Vanmiddag bij een klein kruideniertje een voedselpakket samengesteld. Een klein kruideniertje want 

nu verdient hij er ook nog wat aan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Het voedselpakket is samengesteld uit: rijst, uien, kokosnoot, suiker, aardappelen, soja, thee, 

tandpasta, kleine flaconnetjes shampoo, biskwie, chilipasos, chilipoeder, safraanpoeder, 

currypoeder, stukje handzeep, stukje sunlightzeep en papadan. 

Het lijkt zo ontzettend veel maar de hoeveelheden zijn aangepast voor een normaal gezin. 
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Morgenvroeg gaan we met twee toek-toeks deze pakketten bezorgen. Wij zullen daar morgen foto’s 

van plaatsen. Hierbij de foto’s van de wijk. Het gaat hier om 30 gezinnen. 

 

2 februari 

De voedselpakketten hebben we vanmorgen naar de bestemming gebracht. Eén van de gebieden 

waar de rijstoogst is mislukt door de droogte. Het was een eind rijden. Met twee toek-toeks, één vol 

met pakketten en één met de rest van de pakketten en wijzelf natuurlijk. Een echt tropisch gebied. 

Een prachtige natuur, zo jammer dat het vuil overal zomaar wordt gedumpt. Wij waren drie kwartier 

vroeger dan we hadden afgesproken maar er waren al zo’n acht vrouwen aanwezig. Maar gewacht 

tot de afgesproken tijd om de pakketten uit te delen. Eerst heeft Wim nog 2 pakketten in de buurt 

bezorgd bij een blinde mevrouw en een heel oud vrouwtje die alleen woonde in haar hutje.  

Alles was door een van de vrouwen georganiseerd en dat had ze heel goed gedaan. Elk gezin had een 

briefje gekregen met een nummer. Dertig nummers dus. De mensen werden in volgorde van de 

nummers geroepen om hun pakket in ontvangst te nemen. Daardoor verliep het zeer georganiseerd. 

En natuurlijk weer ontzettend blije mensen, bij sommige vrouwen rolden de tranen over de wangen. 

Er waren trouwens ook een paar mannen. Wij hadden echt het gevoel dat het zeer, zeer welkom 

was. 

 

3 februari 

Zondag a.s. is het kerkfestival in de wijk Poruthota. Hier wonen voornamelijk vissers rondom de kerk, 

die niet straatarm zijn. Maar een keer iets meer dan hun dagelijkse rijst en curry is er niet bij. Nu zijn 

we vandaag boodschappen gaan halen zodat deze mensen zondag iets extra’s hebben. Want 

natuurlijk hoort er bij een feest ook wat te eten. Het kerkfestival is hier net zoiets als kerst bij ons.  

Hier is het kerkfestival belangrijker dan kerst. Kerst is hier maar 1 dag en dan gaan ze naar de kerk 

maar het is dan verder een gewone zondag. 
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4 februari 

Vanmorgen geen actiewerk maar voor onszelf naar de groenten- en supermarkt. Vandaag is het 

Onafhankelijkheidsdag en heel veel zaken zijn dicht, vooral alle restaurants zijn gesloten. In Colombo 

is een grote militaire parade voor de president. Door deze dag waren er in Negombo dus veel 

mensen op de been. We hebben verschillende foto’s gemaakt om een indruk te geven van het 

winkelen hier. Alleen de kleuren op de markt van groenten en fruit is al een feest. In Nederland 

liggen groenten en fruit gewoon in een krat maar hier wordt het fruit prachtig uitgestald op de 

kramen. Op de terugweg nog snel even een paar foto’s gemaakt van het Hollands kanaal. 

Foto’s van de markt en de supermarkt. Er is zelfs Nederlandse kaas te koop maar deze is hier 

schrikbarend duur en wij wachten wel tot we in Nederland zijn. Deze supermarkt kan zich meten aan 

AH. Bovendien worden hier in deze supermarkt ook meubelen verkocht. 

In deze supermarkt komen alleen de gegoede Sri Lankanen en toeristen. 

Vanmorgen waren er ook veel boerka’s te zien in de supermarkt maar 

ondanks dat hier veel moslims wonen zie je deze klederdracht maar 

weinig op straat. Het Hollands kanaal lag vanmorgen behoorlijk vol met 

vissersbootjes doordat er ’s nachts wordt gevist. 
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4 februari 

We komen nu 20 jaar in Sri Lanka en we ontdekken elke dag nog weer nieuwe dingen. Zo waren we 

vanavond op een verjaardagsfeestje en kregen een staaltje te zien van de ouderenzorg hier in Sri 

Lanka: 

Oma van 75 is blind en woont bij haar kleinkinderen in huis. Toen we aankwamen zat ze rechtop, 

buiten op de grond op de betonnen vloer, wat hun terras is. Ze werd met werkelijk alle liefde 

omringd. We waren er een uurtje toen kreeg ze wat te drinken en te eten en werd ze geholpen om 

op dezelfde plaats te gaan liggen om te slapen. Ze heeft daar de hele avond ondanks alle muziek 

gelegen. Om het uur moest ze plassen en werd ze door haar kleindochter naar het toilet geholpen. 

Het toilet is buiten en is een gat in de grond.  

Als iedereen weg was zouden ze haar binnen leggen. Dat ook op de grond. 

Ze werd werkelijk heel lief en zorgzaam behandeld. Maar als we in Nederland op deze manier onze 

oude dag zouden moeten doorbrengen. Ik moet er niet aan denken.    home 

 

6 februari 

Gisteren de hele dag naar kennissen geweest om het kerkfestival mee te vieren. Zoals elk jaar weer 

was het een gezellige dag.  

Vanmorgen vroeg dan eindelijk weer eens bij de bouw van het huis gekeken. En een zucht van 

verlichting toen we zagen dat ze al lekker bezig zijn en de aannemer ons weer op het hart drukte dat 

9 maart is het helemaal klaar.  

Het huis staat nu een heel stuk hoger dan hoe het was. De fundering is een heel stuk verhoogd. Dit 

moest ook omdat het oude huis regelmatig vol water stond. 

Met de weduwe kunnen we helaas niet praten want ze kent geen letter Engels. Maar haar blik zegt 

genoeg. Ze glundert als we komen. De kinderen waren vanmorgen niet aanwezig want die waren 

naar school. 
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7 februari 

We kregen een uitnodiging op de mat om als eregast op de sportdag te komen. Ook de minister van 

onderwijs zou komen. Dit alles omdat we vorig jaar namens jullie 500 euro hebben bijgedragen voor 

de bouw van schoollokalen. Het gaat hier om een school met 1700 leerlingen en er waren te weinig 

klaslokalen waardoor sommige klassen buiten les hadden. Dit jaar hadden ze andere sponsoren, 

maar ze wilden graag dat wij nu ook zouden komen. De bouw gaat nu na deze sportdag weer verder. 

Het geld van vorig jaar was op. Vorig jaar ging het al met heel veel officiële heisa en nu ook weer, 

alleen vorig jaar werden we met een auto gehaald en nu met de toek-toek.  

We werden weer op een podium geplant met de minister en nog een stuk of wat genodigden. Kregen 

een heerlijk drankje. Iets wat we nog nooit eerder hadden geproefd. En zaten daar eerst naar 

verschillende hardloopwedstrijden te kijken en we dachten als afsluiting een dans van leerlingen van 

de school. Het duurde allemaal veel langer dan wij hadden gedacht en we hadden om 7 uur een 

belangrijke afspraak die we beslist niet mochten missen en inmiddels was het al kwart over 6. Dus wij 

gevraagd of het ook mogelijk was dat we naar huis werden gebracht omdat we een belangrijke 

afspraak hadden. Maar nee dat was eigenlijk niet de bedoeling want wij moesten de prijzen (bekers) 

uitreiken. Dus maar duidelijk gemaakt dat dit onmogelijk was en gelukkig vonden ze een andere 

oplossing en werden wij weggebracht. Dus toevallig en gelukkig die uitreiking gemist. 

Een paar foto’s van de sportdag en een foto van de bouw. Zover zijn ze nu dus met de bouw en 

binnenkort gaan ze verder bouwen. 

 

9 februari 

 

Dit jongetje op de foto (in ons appartement) heet Kevin en is de zoon 

van een zeer eenvoudig vissersgezin. Kevin is een intelligent ventje maar 

door geld gebrek kan hij alleen maar naar de allergoedkoopste school en 

daar geven ze geen Engels. Nu hebben wij hem in eerste instantie voor 

een jaar opgegeven voor Engelse les. 
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10 februari 

Er zit schot in de bouw van het huis. Vanmorgen hebben we even gekeken. Maandag beginnen ze 

met het dak.  

Vandaag is het volle maan en restaurants zijn gesloten en er wordt geen alcohol gedronken. Ook de 

kinderen zijn vrij van school. Dus die waren vanmorgen ook thuis toen we bij het huis gingen kijken. 

De weduwe was helemaal in haar nopjes, nu ze met eigen ogen kan zien dat er werkelijk een huis 

wordt gebouwd. Tot nu toe moest ze er natuurlijk ook zo maar op vertrouwen want wij kunnen geen 

Singalees praten en zij geen Engels. De kinderen kwamen ook bij ons om te vertellen dat ze heel erg 

blij zijn met het nieuwe huis dat er gebouwd wordt. 

 

 

Even een vervelend berichtje. We slapen vannacht in het ziekenhuis. Diny is 

op straat gevallen Ze kwam van de kapper en struikelde. Een toek-toek 

chauffeur heeft haar thuisgebracht. We zijn naar het ziekenhuis gegaan. 

Daar constateerden ze een gecompliceerde breuk in haar pols. Ook zijn er 

foto’s gemaakt van beide knieën en haar rechter oogkas. Wel dikke bril 

hematoom. Vanavond is geprobeerd met tractie de pols weer in het gareel 

te brengen. Of dat gelukt is gaan ze morgen bekijken. Als het gelukt is mag ze 

waarschijnlijk weer naar huis, met wekelijkse controle. Is het niet gelukt 

wordt ze op korte termijn geopereerd. Ze voelt zich goed, nauwelijks pijn en 

blijft er opgewekt onder. We sturen een paar foto’s. Schrik niet want het ziet er niet uit! O ja, ze is 

haar stem ook nog kwijt, maar dat is al een paar dagen.    home 

11 februari 

Diny is weer op de plaats van ons verblijf in Sri Lanka!! Dat betekent dat ze 

niet geopereerd hoeft te worden. De tractie was gelukkig succesvol. Dus een 

zucht van opluchting. Wel moet ze nu met haar rechter arm weken in het 

gips lopen. Dat betekent voor mij letterlijk mantelzorger zijn. Hulp bij het 

douchen, aankleden, koken, berichtgeving en ga zo maar door. Maar dat 

natuurlijk met alle liefde. Veel Sri Lankanen komen even een kijkje nemen bij 

Diny. Ook wordt er soep aangeboden, meestal kippensoep met grote 

stukken vlees en bot erin. Wat dat betreft lijkt het hier wel op Urk, waar ook 

de soep rondgaat als iemand ziek is. We proberen de boot wat af te houden, 

want je weet niet hoe het klaargemaakt is. Ze is nog het meest gehandicapt bij het tikken van 

berichtjes op de mobiel en lap top. Maar ook daar zal ik proberen op in te springen. 
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14 februari  

We zaten op het strand en een straatarme strandverkoper bood ons zijn waren aan. Kraaltjes, 

doeken en andere zaken die wij hier al 20 jaar zien. En dat is het probleem. Mensen die hier vaker 

komen zien altijd de zelfde souvenirs. En dan verkopen ze eigenlijk altijd nee. We kwamen hierover in 

gesprek met eerder genoemde strandverkoper. Op onze vraag waarom ze nooit nieuwe dingen 

verkopen, zei hij: “Ik heb ideeën genoeg, maar die kosten geld. En dat is er niet als er niet of 

nauwelijks iets verkocht wordt”. We zeiden tegen hem laat maar horen. De man wilde zonnebrillen 

gaan verkopen want dat werd over kilometers strand niet gedaan. En hij heeft de indruk dat er wel 

behoefte is aan dit product. We vonden dit best een goed idee en wilden hem de kans geven zijn 

idee werkelijkheid te laten worden. We spraken een startdatum af en investeerden in dit idee. 

Goedkopere, maar ook polaroid brillen. 

Vanmorgen was het dan zover en ging hij voor het eerst met zijn brillen en andere waar het strand 

op. Eerst hebben we nog een aantal foto’s gemaakt van de man met zijn handelswaar en hem veel 

succes gewenst. Natuurlijk volgen we zijn verrichtingen op de voet 

 

15 februari 

Vanmorgen zijn we weer even op de bouw geweest om de vorderingen te zien. Men is aan het dak 

begonnen. (zie foto’s) 

        

 

17 februari 

Onlangs spraken we met een toek-toekchauffeur, die wel in heel erg haveloze toek-toek reed. Hij 

beklaagde zich erover dat de toeristen zijn toek-toek meden omdat deze er gewoon niet uitzag. De 

toek-toek was tweedehands gekocht en geld voor reparatie ontbrak, doordat er ook betaald moest 

worden aan de bank. De man is vader van een gezin en inkomsten uit de toek-toek zijn onmisbaar. Bij 

de bestuurdersplaats bleek een gat in de bodem te zitten en ook motorisch schortte er nogal wat 
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aan, waardoor de tuk eigenlijk een gevaar op de weg is. Om weer brood op de plank te kunnen 

krijgen hebben we hem geholpen. Motorisch is de tuk helemaal nagelopen en ook de bekleding is 

vernieuwd, waardoor de tuk een heel ander aanzien heeft gekregen. En nu maar hopen dat er 

hierdoor weer toeristen gebruik zullen maken van zijn tuk. Gaat vast goed komen. 

 

18 februari 

Ieder jaar steunen we een kraaltjesverkoper op het strand door zijn vergunning te betalen om te 

mogen verkopen. De verkoop van die kraaltjes gaat maar zeer mondjesmaat en zo'n vergunning kost 

toch nog zo'n 22 euro. Voor deze verkoper en vader van 2 kinderen is dit toch 11 dagen geen 

inkomsten. En de verdienste van 2 euro gemiddeld per dag is ook beslist geen vetpot. Vandaar onze 

steun door zijn licentie te betalen. En dat laatste moet ik onmiddellijk corrigeren. Want niet wij maar 

alle donateurs van ons werk maken dit mogelijk. Wij zijn slechts de brengers. Dat is ook wat we 

iedere keer zeggen: “This is money, collected by the people of Holland. Nòt our money!” 

  

 
20 februari 

Verrast met een prachtig boeket orchideeën. Twee vrienden kwamen op 
ziekenbezoek. 
In het ziekenhuis 6 uur zitten wachten op de beurt, we waren no. 35. En dat 
volgende maandag weer want de arm is nog niet helemaal in orde. De 
grote breuk is aan het genezen maar er zit nog een klein breukje. Misschien 
is dat volgende week ook aan het genezen en dan kan ik met gips naar huis 
is dat niet zo, dan volgende week een operatie. Wachten tot we in 
Nederland zijn duurt te lang, het moet binnen drie weken na de val. Dus 
afwachten. We moesten om kwart voor 12 in de avond nog eten en er was 
alleen nog patat te krijgen. Maar onze magen waren gevuld. 

home 

21 februari 

Vandaag hadden we een feestdag. We bezochten n.l. een kindertehuis voor meervoudig 

gehandicapten. We zijn hier twee jaar geleden ook al eens geweest, in dit tehuis wat bestaan kan 

dankzij donaties. De overheid doet hier niets voor, maar schrijft wel regels voor om hun 

bestaansrecht te kunnen houden. Zo zijn in de afgelopen jaren de jongens en de meisjes van elkaar 
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gescheiden. Het is nog niet helemaal gelukt want er zijn nog steeds 7 

jongens en 35 meisjes. Er moet in andere tehuizen natuurlijk ook plaats 

zijn. Opvallend was de discipline onder de kinderen. Er werd zeer goed 

geluisterd en alles ging er gesmeerd aan toe. Wij konden met ons bezoek 

aan dit tehuis de kinderen en medewerkers blij maken met voedsel en 

andere noodzakelijke dingen voor een aantal maanden. Ook hebben we 

fruit gekocht, wat direct genuttigd werd. Feest voor de kinderen dus. 

Ook zagen we een aantal kinderen bloemen verven op linnen wat ze heel knap deden. Op de foto’s 

de inkoop en het vervoer per busje, de slaapzaal met allemaal een knuffel boven het bed, een deel 

van de boodschappen is zichtbaar en de verdeling van het fruit. Heel dankbaar werk!! En dat dankzij 

U allen!! 

 

              

23 februari 

Vandaag – mijn verjaardag - ondanks de grote afstand van onze (klein)kinderen toch een heerlijke 

dag gehad. Vanmorgen eerst in Colombo in het Hilton hotel koffie gedronken. Heerlijk gegeten in het 

Mon Lavina hotel. Dit hotel is prachtig gelegen. Tussendoor wat gewinkeld. Oorspronkelijk was het 

de bedoeling dat we een paar dagen weg zouden gaan maar dat zag ik nu met een gebroken arm niet 

zitten. Maar vandaag volop genoten. Ook van al die lieve felicitaties van jullie allemaal. 

Hartverwarmend. 

     home 
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24 februari 

De vorderingen van de bouw vanmorgen even bekeken. Het dak zit er op en de muren zijn 

gepleisterd. Wij hoopten op een wit huis maar de weduwe vindt grijs mooier, Misschien ook wel 

verstandiger met 4 opgroeiende kinderen. Daarna zijn we gaan winkelen en hebben 6 plastic stoelen 

en een tafeltje gekocht. En nog een kast om kleding e.d. op te bergen. Want ze had helemaal niets. 

Vrijdag 3 maart wordt dit gebracht en dan zal waarschijnlijk zaterdag de opening zijn. Dit op 

zaterdag, omdat de kinderen er dan bij kunnen zijn. 

           home 

27 februari 

Voor twee arme vissermannen hebben we een bijdrage kunnen leveren ten 

behoeve van de aanschaf voor een motor voor hun boten. Een bescheiden 

bijdrage, want zo’n motor kost toch al gauw twee tot drieduizend euro. Maar 

iedere aanbetaling helpt om te voorkomen dat ze met hoge aflossingen komen te 

zitten bij de bank. Aflossing en rente worden zo lager.  

 

 

28 februari 

Gisteravond heeft een Sri Lankaanse familie, die we al jaren kennen, een 

feestje georganiseerd ter ere van mijn verjaardag vorige week. Een geweldige 

verrassing.  

Er was zelfs een verjaardagstaart met kaarsjes (zie foto) 

  

 

 

1 maart 

Dankzij de giften uit Nederland konden we vandaag twee vrouwen blij maken. De ene een wat 

oudere vrouw die vis langs de deuren verkoopt met een grote mand op haar hoofd. Dit levert 

natuurlijk niet veel op en daar door kon ze haar stroom niet betalen. Terwijl ze maar een klein huisje 

heeft met 2 lampjes. 

De andere vrouw, een piepjong moedertje van drie kinderen (allen meisjes) van 1 tot 5 jaar. Het 

trieste Van dit gezinnetje is dat de vader helper is op een vissersboot en soms een maand weg blijft. 

Met 5 mensen aan boord waren ze diep op zee aan het vissen. Vier mannen lagen te slapen en 1 

hield de wacht. Op de satelliet meter is dan te zien waar ze op zee zijn. Helaas keek hij te laat op zijn 

scherm en zaten ze in de wateren van India. Dit is verboden gebied. En de Indiase kustwacht was snel 
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ter plaatse en enterde de boot en de mannen werden allen gearresteerd en moeten voor 

onbestemde tijd in de gevangenis. Dit kan wel drie jaar duren. De boot wordt verbeurd verklaard. De 

vrouw zit nu zonder inkomen in een zeer, zeer slecht huisje (zie foto). Vanmorgen hebben we dus 

houdbare levensmiddelen gebracht voor langere tijd, o.a. melkpoeder, rijst, suiker kruiden, 

zeeppoeder, aardappelen, tandpasta, shampoo enz. enz. Van de buurvrouwen hoorden we toevallig 

vanmorgen dat ze voor vandaag geen eten meer had en kon betalen. Wat is het dan geweldig dat je 

op zo’n dag kunt helpen. Met tranen in haar ogen nam ze alles vol verbazing in ontvangst. Ook voor 

ons was dit een zeer emotionele gebeurtenis. We konden haar helpen met noodhulp, maar haar 

huisje is ook zo slecht dat dit dringend aan vervanging toe is. Bij regen worden ze binnen net zo nat 

als buiten (zie foto). We vroegen ons af is dit een nieuwe uitdaging voor volgend jaar? Met jullie hulp 

kunnen we haar helpen. 

 

2 maart 

We zijn toe aan de laatste loodjes van Sri Lanka hulp. Zo konden we vandaag nog iemand blij maken 

die geen onderkomen meer heeft en op het strand moet slapen, waar natuurlijk geen sanitaire 

voorzieningen zijn. Op den duur een onhoudbare situatie. Zijn omstandigheden gaan we niet uit de 

doeken doen i.v.m. privacy redenen. Wij (jullie) konden hem helpen door een half jaar huur te 

betalen voor een kamer. En dan maar hopen dat zijn omstandigheden in dat half jaar verbeteren 

mag. We hopen later nog een foto te kunnen toevoegen. 

3 maart 

Vanmorgen was het een drukte van belang bij het te bouwen huis want morgen is de opening. De 

door ons bestelde spullen werden gebracht, 6 plastic stoelen met een tafeltje en een metalen kast. Er 

werd geverfd (het wordt dus toch wit omdat dit meer licht geeft in de kamer), glas werd geplaatst, 

elektrisch waren ze mee bezig en hang- en sluitwerk werd geplaatst. Dus no een hele bedrijvigheid 

om het voor morgen klaar te krijgen. 

 

        home 
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4 maart 

Een feestelijke aankomst bij de opening van het huis. Mooi versierd met ballonnen e.d. en de deur 

vergrendeld met sleutel en een lint dat moest worden doorgeknipt. Maar heel speciaal een groot 

plakkaat aan de muur met de tekst: bedankt alle mensen uit Holland. Het ontroerende hiervan was 

dat ze niet wisten hoe Holland moest worden geschreven en het werd dus “Holen”.  

Wij boden natuurlijk een bloemetje aan en Wim heeft het lint doorgeknipt en de sleutel 

overhandigd. Traditie getrouw was er toen rijst, cake, banaan en thee. En toespraakje door de broer 

van de weduwe, waarmee hij alle gevers uit Holland heel, heel hartelijk bedankte en Gods zegen 

wenste, en vond dat wij door God gezonden waren. Dikke, dikke tranen van dankbaarheid van de 

weduwe waardoor wij ook vol schoten. Een bijkomende bijzonderheid is dit keer, dat de kinderen 

van Het Mozaïek uit Hollandscheveld het vuur uit hun sloffen hadden gelopen om het dak van het 

huis te kunnen betalen. En nu blijkt dat het door hun gespaarde geld, € 1.537,-- euro, precies 

voldoende was voor het dak.  

 

       home 

12 maart 
Tenslotte….. 
We zijn weer thuis, moe maar zeer voldaan. Want wat hebben we allemaal niet kunnen doen voor 
onze doelgroep, de allerarmsten van Sri Lanka. En dat is te danken aan jullie allemaal.  
In de dagelijkse verslagen is uitgebreid gerapporteerd wat we met uw geld konden doen.  
Een dissonant in deze twee maanden was de val van Diny. Ze hield er een bril hematoom, kapotte 
knieën en een gebroken pols aan over. Maar we hebben ons niet laten kennen en zijn gewoon 
doorgegaan met ons prachtige werk. Voor mij betekende het mantelzorg voor deze “gevallen” 
vrouw. Maar dat natuurlijk met alle liefde.  

 
Doelstelling 2018 

Een hulpvraag van een zwaar invalide man. Zijn benen waren helemaal vergroeid en verder was hij 
ook spastisch. Hij woonde samen met zijn moeder en grootmoeder in één kamertje van 3 x 4 meter. 
Bewondering kregen we voor hem omdat hij fietsen repareerde ondanks zijn handicap. Een ruimte 
om fietsen te repareren was er niet. Bij regen gebeurde dat ook in dat ene kamertje op het bed.Een 
onhoudbare situatie. Zijn grote wens was dan ook een ruimte om fietsen te repareren en een {slaap} 
kamer, toilet en douche. 
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Een tweede hulpvraag kwam van een vrouw met 3 kinderen. 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. De boot 
werd geënterd door de Indiase kustwacht. De vissers werden opgepakt en in de gevangenis gezet. 
Zo’n gevangenschap kan wel 3 a 5 jaar duren. Al die tijd zit de vrouw zonder inkomen . De huidige 
woning van het gezin is in zeer slechte staat. Bij regen moeten ze schuilen bij de buren. Ook zitten ze 
zonder eten en in 2017 hebben we haar dus al een houdbaar voedselpakket gebracht.  

Dus:  we gaan door. Er is nog heel veel te doen daar, al weten wij ook wel dat er ook voor ons 
grenzen zijn. De eerste donaties zijn al weer binnengekomen en het zou geweldig zijn als we het 
prachtige bedrag van dit jaar kunnen overtreffen. Dat kan alleen met hulp van jullie allemaal. 
Mogen we ook dit jaar weer op jullie rekenen? Dat zou geweldig zijn! 

home 
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