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Deze nieuwsbrief verschijnt nadat Gerrit in februari weer 12 dagen in Sri-Lanka heeft rondge-
reisd. De reis maakte hij niet alleen, dus eigenlijk was het een bijzondere reis omdat het altijd 
fijn is om resultaten van ons werk aan anderen te laten zien. 
 
Het laatste gedeelte van deze nieuwsbrief zal door Ad Killian worden geschreven, hij is inter-
netredacteur van het AD, ook wordt er op zaterdag 7 maart in het AD door Ad Killian een ar-
tikel geschreven over onze projecten in Sri-Lanka. 
We zijn blij dat er aan het begin van dit jaar op deze manier aandacht aan Stichting Project-
hulp Sri-Lanka geschonken wordt. 
 
Met ingang van 1 januari 2008 is Projecthulp Sri-Lanka een bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven stichting geworden. Hierdoor is de continuïteit meer gewaarborgd en een twee-
de reden was de veranderde fiscale wetgeving. Met ingang van 1 januari 2008 kunnen giften 
alleen fiscaal afgetrokkken worden als de belastingdienst de ontvanger aanmerkt als Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Projecthulp Sri-Lanka is door de belasting-
dienst vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI, hetgeen betekend dat giften volledig fiscaal 
aftrekbaar zijn. Met deze gang van zaken zijn wij uiteraard zeer verheugd. 
 
De bedoeling van deze reis was in ieder geval het bezoeken van onze projecten in Badulla en 
Palayuthu. Na aankomst in Colombo ging de reis per auto naar Badulla, tijdens deze reis wer-
den een aantal bezienswaardigheden bezocht onder andere het olifantenweeshuis, de Botani-
sche tuin en de Kandy dansers. In Kandy ging Gerrit op bezoek bij Fatima en haar kinderen 
Deandra en Brian. Deze weduwe met haar kinderen wordt al meer dan tien jaar door ons 
gesteund. De gezondheid van moeder Fatima is de laatste tijd erg verslechterd, we hebben 
haar wat extra geld gegeven om opnieuw voor onderzoek naar het ziekenhuis te kunnen gaan. 
Bij aankomst in het weeshuis in Badulla was het natuurlijk feest. Piet en Ad hadden allerlei 
leuk speelgoed, schrijfmateriaal en nog veel meer moois voor de meisjes meegebracht, de 
meegenomen kleding viel weer in de smaak bij de kinderen en de zusters. Ook is de provisie- 
en medicijnkast opnieuw goed gevuld. 
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Inmiddels is opdracht gegeven om het oude gedeelte van het weeshuis helemaal op te knap-
pen. Een fantastisch bericht voor de zusters en de kinderen die aan hun zorgen zijn toever-
trouwd. 
 
In Palayuthu werd het Anna Centrum en de kleuterschool bezocht. Het Anna Centrum is op-
nieuw geverfd en de tralies voor extra veiligheid zijn bij de ramen aangebracht. Piet, Ad en 
Gerrit gingen ook kijken bij het spreekuur van de tandarts. 
De kleuterschool is ook weer helemaal opgeknapt, deze opdracht was vorig jaar november 
gegeven en keurig uitgevoerd. Er zijn ook fonteintjes gekomen bij de toiletten, zodat er vanaf 
nu door de kleuters handjes gewassen kunnen worden na toiletbezoek. 
 
Verhaal van Ad Killian: 
 
Twee weken lang reisde ik in februari samen met Gerrit Muis en Piet van der Brugge uit 
Sleeuwijk door Sri-Lanka om daar enkele projecten te bezoeken die de Stichting Projecthulp 
Sri-Lanka uit Giessenburg steunt. Wat ik daar aantrof was soms hartverscheurend, maar wat 
de stichting aan ontwikkelingswerk verricht was hartverwarmend om te zien. Ik heb daar 
gezien hoe het geld dat door de stichting onder u wordt ingezameld op de juiste plaats en bij 
de juiste mensen terecht komt. 
 
We bezochten in Badulla het door de familie Van der Brugge geadopteerde weeshuis voor 
meisjes. Er is daar een nieuw weeshuis gebouwd en de komende maanden wordt het oude 
deel gerenoveerd. De dankbaarheid voor de steun en hulp onder de kinderen is enorm. Het 
weeshuis heeft een prachtige slaapzaal met mooie bedden en matrassen gekregen. Er is een 
grote gemeenschapsruimte waar wordt gestudeerd en wordt gespeeld. Op het podium worden 
zang- en dansvoorstellingen gegeven door de meisjes. Op de slaapzaal zijn nieuwe toiletten 
aangebracht en ook buiten worden er nog twee nieuwe bij gebouwd. Daarmee is de hygiëne in 
het weeshuis er met sprongen op vooruit gegaan. De kinderen zijn dolgelukkig met hun 
nieuwe onderkomen. Nu moet nog het oude deel worden aangepakt. Daarin bevinden zich de 
keuken en een eetzaal. Beide zijn hard aan een opknapbeurt toe. 
 
Na het bezoek aan het weeshuis zijn we richting noorden vertrokken waar we een priester en 
zusters bezochten die zich ontfermen over de slachtoffers van de tsunami en de burgeroorlog 
die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De armoede hier is enorm, de nood dus nog 
steeds hoog. 
Volwassenen en kinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Het was dan ook 
geweldig om te zien hoeveel goeds er door de stichting tot stand is en wordt gebracht. 
Ik spreek de wens uit dat u de Stichting Projecthulp Sri-Lanka blijft steunen met geld en 
goederen. Het is welbesteed. 
 
Ad Killian  
Internetredacteur AD 
 
 
 
Een hartelijke groet, 
Marian en Gerrit Muis  
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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 
 


