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Nu Gerrit 30 november weer terug is gekomen van een bezoek van twee en een halve week 

aan Sri-Lanka willen we de laatste nieuwsbrief van dit jaar schrijven. 

 

Het was vooraf al bekend dat het ook bij deze reis niet mogelijk zou zijn om alle projecten 

persoonlijk te bezoeken, want helaas is de situatie in het land niet ten gunste veranderd. 

Gelukkig konden er goede afspraken gemaakt worden om de contactpersonen van de 

projecten die niet bezocht konden worden, op een andere plaats te ontmoeten. 

 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat er in Palayuthu opdracht was gegeven om voor 

tien gezinnen een toilet bij hun huisje te laten bouwen. Het was goed om te zien dat dit werk 

klaar is en er netjes uitziet. 

Inmiddels is er ook genoeg geld gespaard om de kleuterschool buitenom te laten verven en 

het meubilair op te laten knappen en daarom kan er opdracht gegeven worden om dit werk uit 

te laten voeren. 

 

 

 
 

Een kijkje in de kleuterschool in Palayuthu, er is goed te zien dat het meubilair aan een 

verfbeurt toe is. 

 

 

 

 

HELPT OP EEN PRAKTISCHE MANIER 
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Ook bij het medisch Anna Centrum is wat onderhoudswerk nodig en na overleg is besloten 

om voor de ramen tralies te laten maken; dit voor extra veiligheid en om diefstal te voor-

komen. 

 

Fr. Alban, één van onze contactpersonen in Palayuthu, werkt op dit ogenblik in een opvang-

huis voor jongens en voor dit werk konden we een bedrag van € 1000,- beschikbaar stellen. 

Het geld zal hoofdzakelijk gebruikt worden om de jongens naar school te laten gaan, dus 

worden er boeken en allerlei schoolbenodigdheden gekocht en ook een paar fietsen, want 

lopen naar school is eigenlijk te ver. 

Het ontwikkelingsproject voor meisjes is een project dat al jaren fantastisch loopt, er is veel 

animo voor de cursus. De kosten voor Projecthulp Sri-Lanka zijn per jaar € 1250,-. 

 

Na het bezoek aan Palayuthu ging de reis van Gerrit naar Badulla. Het nieuwe weeshuis zou 

22 november geopend worden. Helaas waren alle werkzaamheden nog niet volledig afgerond, 

dit ook door het slechte weer van de laatste maanden, toch was het 22 november groot feest 

en heeft Gerrit de plaquette met een aantal namen, onder andere die van de sponsor, onthuld. 

Die dag waren er veel verrassingen voor de meisjes: een lekkere maaltijd, fruit, leuke haare-

lastiekjes, tandenborstels, schoolbenodigdheden en een prachtig bedrag om voor alle meisjes 

nieuwe kleding te laten maken en schoenen te kopen. Voor de meisjes en hun verzorgsters een 

dag om nooit te vergeten. 

Er is nog één wens: drie extra toiletten om de grotere meisjes wat meer privacy te geven, 

zodra we het bedrag van € 1941,- beschikbaar hebben zullen we aan deze wens voldoen. 

 

 

 
 

Het weeshuis in Badulla ziet er prachtig uit en biedt plaats aan ongeveer 50 meisjes! 
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De meisjes van het weeshuis zoeken enthousiast welk haarelastiekje ze willen hebben. 

 

Aan de verschillende contactpersonen, van de gezinnen of kinderen die we onderhouden, is 

ook het geld afgedragen voor het komende seizoen. 

We praten dan toch wel over negen gezinnen die gemiddeld € 25,- per maand krijgen. 

 

In het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunia dat volledig onder onze zorg valt, zijn we 

begonnen om de jonge vrouwen/meisjes naailes te geven. Het is de bedoeling om hen wat 

meer bezig te laten zijn en ook iets te leren waar ze wat aan hebben als ze het huis weer 

verlaten. Om deze lessen te bekostigen hebben we voor het komende jaar  € 1000,- beschik-

baar gesteld en we hopen dat deze tijdsbesteding nuttig zal zijn voor de vrouwen. 

 

Voor tachtig weeskinderen in Mannar zal het weer mogelijk zijn om een jaar naar school te 

gaan en in een pleeggezin te wonen. Voor € 3,- per maand per kind werkt dit project goed! 

 

Na het lezen van deze nieuwsbrief begrijpt u dat er dit jaar weer heel veel werk is verzet. 

Natuurlijk is dat ook nodig om al onze projecten door te laten gaan. 

Het was prettig om loten te verkopen, er is nog steeds veel vraag naar Babyborn poppenkleer-

tjes en toen we een aantal keren op een markt stonden ondervonden we dat er veel belangstel-

ling is voor Projecthulp Sri-Lanka. 

 

Aan het einde van dit jaar willen we iedereen bedanken. Dankzij alle sponsors en allerlei 

andere hulp die ons wordt geboden zijn wij in staat met ons werk door te gaan. 

 

Wij wensen iedereen een Goed en Voorspoedig 2009! 

 

 

 

Een hartelijke groet, 

Marian en Gerrit Muis  
 

Van Delftstraat 36, 3381 BH  Giessenburg � 0184 652043 

Voor meer informatie: www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl 
Wilt u de nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen,  
stuur dan een email naar: projecthulp-srilanka@hotmail.com.  
Bankrekening 32.17.60.921,  

t.n.v. Projecthulp Sri-Lanka te Giessenburg 


