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Er is weer genoeg nieuws om een brief te schrijven over het werk wat er de afgelopen maan-

den is verricht. 

Inmiddels is Gerrit dit jaar al twee keer naar Sri-Lanka gereisd. In januari is hij drie weken in 

Sri-Lanka geweest en heeft zoveel mogelijk projecten bezocht om het nodige geld voor die 

projecten persoonlijk aan de contactpersonen te geven en met hen te overleggen over het 

werk. 

 

Zo werd er in Palayuthu opdracht gegeven om voor tien gezinnen een toilet bij het huis te 

bouwen, helaas zijn er nog steeds te veel gezinnen die deze zeer noodzakelijke voorziening bij 

hun huis missen. Het is voor de mensen zelf onbetaalbaar om zo’n toilet te laten maken. 

Het kost ongeveer € 600, - ; dit is voor de arme Sri-Lankaan wel anderhalf jaarinkomen. 

In Palayuthu moet ook de kleuterschool buitenom geverfd worden en het meubilair is aan een 

opknapbeurt toe. Voor dit werk is nog geen opdracht gegeven, omdat we het geld hiervoor 

eerst bij elkaar moeten sparen. 

 

Het medisch Anna Centrum is een uitkomst voor de hele bevolking van Palayuthu, de klinie-

ken worden druk bezocht en wij zijn nog steeds dankbaar dat we dit prachtige gebouw konden 

bouwen. 

 

In Vavunia zijn er plannen om in het tehuis voor ongehuwde moeders activiteiten op te starten 

die de vrouwen/meisjes meer toekomstperspectief zouden kunnen geven. Hierbij wordt o.a. 

gedacht aan het zelf leren maken van kleding. 

 

Helaas was het voor Gerrit gezien de gevaarlijke situatie in een aantal delen van het land niet 

mogelijk om naar Mannar te reizen. In Mannar zorgen wij ervoor dat jaarlijks tachtig wees-

kinderen naar school kunnen gaan. De kosten van dit project zijn € 3, - per kind voor één 

maand. Onze contactpersoon in Mannar kwam daarom naar Gerrit terwijl hij in Vavunya was. 

 

In Badulla was ook veel werk aan de winkel, de bouw van het nieuwe weeshuis is nu inmid-

dels in volle gang en in januari was het oude gebouw bijna helemaal gesloopt, de meisjes 

wonen zo goed en zo kwaad als het gaat in een klein stukje van het huis dat kon blijven staan. 

 

Half mei ging Gerrit nog een keer naar Sri-Lanka, nu in één week heen en weer en alleen naar 

Badulla om zaken te regelen voor het nieuwe weeshuis. De zusters dachten dat het oude 

meubilair zoals verroeste stapelbedden en gammele tafels in het nieuwe huis weer gebruikt 

moesten worden, maar hoewel we op dit moment nog niet genoeg bij elkaar hebben voor deze 

spullen, hebben we besloten om in het nieuwe huis te beginnen met nieuw meubilair. 

 

 

 

HELPT OP EEN PRAKTISCHE MANIER 
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De bouw van het weeshuis in Badulla is in volle gang 

 

De afgelopen maanden hebben we loten verkocht voor Projecthulp Sri-Lanka en hebben we 

drie keer op een markt gestaan, gelukkig hebben we hiermee al een mooi bedrag bij elkaar 

opgehaald, dus we hopen dat ook de rest van het geld voor het meubilair op tijd bij elkaar is. 

 

Gerrit ging ook nog op bezoek bij een gezin in Badulla, een jonge weduwvrouw met vier 

dochters. Ze wonen onder erbarmelijke omstandigheden in een huisje zonder water en electri-

citeit en er is niet eens een deur in het huisje. Water wordt met een stuk golfplaat opgevangen 

in een oude cementton, mits het regent natuurlijk. 

Eén van de meisjes is al getrouwd toen ze vijftien jaar was en ze heeft nu twee kinderen, een 

jongetje van vier jaar en een meisje van 14 maanden. De vader van dit jonge gezin heeft 

ernstige psychische problemen en komt dan soms lange tijd niet thuis. Met behulp van een 

sponsor gaan we deze jonge vrouw en haar twee kinderen helpen. Ook willen we gaan 

bekijken wat de mogelijkheden zijn om de woonsituatie te verbeteren. 

 

 
Blijdschap bij dit gezin, omdat ze vanaf nu door  

Projecthulp Sri-Lanka geholpen worden 

 

Gerrit was erg onder de indruk van de situatie van dit gezin. Zo komt er steeds iets nieuws op 

onze weg, maar dankzij de steun en belangstelling voor onze projecten van heel veel mensen 

vinden we steeds weer een oplossing om te helpen. Hartelijk dank hiervoor en we houden u 

op de hoogte over ons werk. 

 

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 


