
Willem en Diny Kramer uit Hoogeveen gaan door 

Het gezicht achter Sri Lanka Hulp 
 
Menig Urker levert het bonnetje van 

de statiegeldflessen niet in bij de 

kassa van Albert Heijn of Boni maar 

deponeert het in bussen. Een briefje 

maakt duidelijk waar de opbrengst 

voor is: Sri Lanka. 

Willem en Diny Kramer uit 

Hoogeveen zijn de mensen achter de 

actie en zorgen dat het geld gebruikt 

wordt om mensen in Sri Lanka te 

helpen. Ze vertellen: 

 

U heeft ze vast wel eens zien staan bij 

Albert Heijn en de Boni. De bussen waar 

u uw flessenbonnetjes in kunt doen en 

waarvan de opbrengst gaat naar hulp onder de allerarmsten van Sri Lanka. Daarvoor willen wij 

u heel hartelijk danken!! Niet dat we er mee stoppen, integendeel. Maar wij voelen er behoefte 

aan om al die naamloze gevers te bedanken voor het feit dat ze zo trouw hun bonnetjes 

inleveren en voor een groot deel eigenlijk zonder echt goed te weten waar al dat geld naar toe 

gaat. Want een flyer geeft daarvan maar een beperkt beeld. Ook de supermarkten Albert Heijn 

en de Boni willen we heel, heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat de bussen daar mogen 

staan. Zelfs wijk 2 bonnen werden ingeleverd! Prachtig initiatief!! 

U bent de gevers en wij de brengers van het geld. Wij kennen u niet, slechts van een klein deel 

weten we wie ze zijn. Maar we vinden het wel hoog tijd worden dat u weet wie wij zijn.  

Daarom stellen we ons even aan u voor. 

Wij zijn Willem en Diny Kramer uit Hoogeveen en ja u heeft het goed gezien, de naam Kramer 

zegt waarschijnlijk al genoeg. Urker genen! Mijn vrouw is Drentse, maar zelf ben ik volbloed 

Urker. Vader was van de Robbe tak en moeder een dochter van Willem Ras. Op Urk zijn beiden 

beter bekend (zeker bij de oude garde) onder de naam Kees van Gaartje van Reinier en Riek van 

Willem Elletjen. We zijn dan ook met enige regelmaat op Urk te vinden. 

Al jaren komen we in Sri Lanka, in eerste instantie om gewoon vakantie te vieren. Na de grote 

verschrikkelijke tsunami in 2004, die in Sri Lanka aan 40.000 mensen het leven kostte, zijn we 

begonnen actie te voeren. Onze verre naaste konden we immers niet in de steek laten? 

In eerste instantie voor de getroffenen, maar later vooral voor de allerarmsten die door de eigen 

overheid volledig in de steek worden gelaten. We helpen gehandicapten, werklozen en mensen 

met een inkomen van 1 of 2 euro per dag met soms alleen maar een onderkomen van 

reclameborden of plastic zakken. Zo konden we mede dank zij uw steun daar al 12 huizen 

bouwen, zorgen voor eten en medicijnen. Ook konden we helpen bij het verkrijgen van werk 

door de aanschaf van vissersboten en tuk-tuk’s. Op onze site www.srilankahulp.nl zijn 

inkomsten en uitgaven gedetailleerd weer te vinden.  

Natuurlijk steunen ook kerken ons werk, ook op Urk en daar zijn we heel blij mee.  

Toch is er nog veel geld nodig. Want wat wij doen is slechts een druppel op een gloeiende plaat. 

Maar veel druppels kunnen een bui veroorzaken. Dus we hopen dat u door wilt gaan met het 

inleveren van uw flessenbonnetjes. Maar natuurlijk is het ook mogelijk een gift over te maken 

voor ons werk. Dat kan op rek.nr. 0399.002510, met vermelding Sri Lanka. 

Wij gaan door met ons werk , ook indachtig de uitspraak van onze Heiland: “Alles wat jullie 

gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie 

voor mij gedaan”.  Helpt u mee? 

Willem en Diny Kramer. 


