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Zoals u weet worden minstens één keer per jaar alle projecten in Srilanka bezocht. 

 

Van 6 tot en met 29 november was Gerrit in Srilanka en nu willen we graag onze laatste 

nieuwsbrief van dit jaar schrijven om u op de hoogte te houden van al onze projecten. 

 

Dit keer heeft Gerrit de nieuwsbrief in Srilanka geschreven. Over al onze projecten volgt later 

een stukje maar eerst een algemeen stukje. 

 

Hoewel het van te voren bekend was dat, ondanks dat de oorlog in het noorden al weer een 

half jaar geleden gestopt is, het waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn om naar het noorden te 

gaan, bleven we hopen en werd aan verschillende contactpersonen en zelfs aan een Europese 

vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Srilanka die ik al enkele jaren ken, gevraagd of 

zij bij het ministerie van defensie in Colombo een reisvergunning voor het noorden konden 

regelen. Maar helaas niemand mag dat gebied in, ook vertegenwoordigers van de VN, 

UNHCR, Rode Kruis, Caritas en noem maar op niet. 

Als reden wordt opgegeven dat het niet veilig is vanwege eventuele landmijnen, maar de 

buitenlandse vertegenwoordigers en ook de locale bevolking zeggen dit is onzin, men wil 

gewoon niet dat de wereld te weten komt hoe het er werkelijk in die ( concentratie ) kampen 

aan toe gaat. Van een ooggetuige hoorde ik dat toen eind augustus de eerste moessonregens 

begonnen één van de wat lager gelegen kampen grotendeels onder water kwam te staan en al 

het net bereidde voedsel voor ongeveer 20.000 mensen wegspoelde, de reactie van de 

kampleiding was ; “jammer als het water weer weg is morgen of over een aantal dagen dan 

wordt er misschien weer gekookt”. Dagen lang kreeg er dus niemand iets te eten en was er 

alleen door de regen en modderstromen sterk vervuild water om te drinken. Dat er in de 

kampen veel diaree, typhus en dergelijke voorkomt zal u niet verbazen. Over de medische 

voorzieningen in de kampen zullen we het maar niet hebben. Zelfs Artsen zonder Grenzen 

zijn enkele maanden geleden het gebied uitgestuurd, wij kunnen het zelf wel zei de regering, 

we hebben u niet nodig. Ja ja, twee of driemaal in de week bezochten en bezoeken twee artsen 

van het plaatselijke ziekenhuis in Vavunia de ongeveer 300.000 getraumatiseerde, ernstig 

verzwakte en vaak gewonde vluchtelingen, dat is nog eens een goede medische verzorging. 

Vertegenwoordigers van UNHCR en Caritas vertelden mij, wij staan gereed, als we vanavond 

toestemming krijgen gaan we morgenochtend met groot materiaal de kampen in. Via locale 

contacten is het regelmatig mogelijk om iets, meestal medicijnen, daar is nl. de grootste 

behoefte aan, de kampen in te smokkelen. Ook de artsen uit het plaatselijke ziekenhuis nemen 

graag extra medicijnen mee. Voor hen moet het nl. als medici ook vreselijk zijn vrijwel niets 

te kunnen doen om het leed van de vele duizenden iets te verzachten. Stichting Projecthulp 

Srilanka was gelukkig in staat dankzij alle extra giften die we het afgelopen jaar van u 

mochten ontvangen aan onze locale contactpersonen € 6.000,-- beschikbaar te stellen voor 

hulp in de vluchtelingenkampen. Misschien een druppel op de gloeiende plaat voor enkele 

honderdduizenden mensen, maar zoals u weet; waar de druppel valt koelt de plaat af. Sinds 

enige tijd worden er vrijwel dagelijks enkele honderden en soms duizenden mensen 

vrijgelaten en naar hun oorspronkelijke woonomgeving gebracht. Mede onder druk van 

Amerika en Engeland gaat het momenteel vrij snel, er was dan ook dringend een lening van 
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het IMF van 4,2 miljard dollar nodig. Toegezegd is dat begin januari 2010 alle mensen uit de 

kampen zullen zijn. Toevallig of niet maar medio januari is er ook de president verkiezing. 

Momenteel zitten er nog ongeveer 135.000 mensen in de kampen, of hun huis er nog staat en 

of zij op de één of andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien is niet belangrijk. 

U komt uit deze omgeving, oké u bent er zoek het maar uit. Als er geen mogelijkheid is om 

bij familie of vrienden in te trekken worden ze opnieuw in kampen ter plaatse ondergebracht. 

 

Gelukkig was er de mogelijkheid om onze contactpersoon in Vavunia en Jaffna in Colombo te 

ontmoeten en met hem alles door te praten over onze projecten daar. Min of meer toevallig 

ontmoette ik één van onze contactpersonen uit Mannar in Trincomalee en kon met hem alles 

bespreken. Met de andere twee contactpersonen in die regio is langdurig telefonisch contact 

geweest. Via verschillende bankrekeningen werd voor al onze projecten in het noorden geld 

voor het volgende jaar beschikbaar gesteld. De kinderen van ons weeshuis in Mulankawil, die 

eveneens maanden opgesloten hadden gezeten in een kamp samen met hun weesvader zijn 

gelukkig weer vrij en verblijven in afwachting van toestemming van de overheid om weer 

terug te gaan naar hun eigen weeshuis zolang in een priesterhuis in Mannar. De begin dit jaar 

gestarte naailes in het tehuis voor ongehuwde moeders is een groot succes, dit wordt dan ook 

voortgezet. Onze 80 weeskinderen in en rond Mannar maken het naar omstandigheden goed. 

 

Onderweg naar Badulla werd in Kandy Fatima en haar kinderen bezocht. Deze weduwe die 

vaak ernstig ziek is wordt al bijna 15 jaar door ons gesteund. Momenteel gaat het gelukkig 

aardig goed met haar. Vervolgens werd net buiten Nuware Elya, op verzoek van goede ken-

nissen, een weduwe bezocht. Haar dochter van 15 jaar wordt voor haar studie al jaren door 

hen gesponsord. Daarna ging de reis verder naar Badulla. Bij aankomst was het als 

gewoonlijk groot feest bij de meisjes; oom is er weer. Gecontroleerd werd of de renovatie van 

het oude gedeelte volgens afspraak en conform de begroting gedaan was. Hier was niets op 

aan te merken. Alle kinderen zijn dan ook heel blij met hun nieuwe, veel grotere tehuis. Maar 

ja, als je een computerruimte laat maken maar er is slechts één redelijk werkende, één soms 

werkende en één kapotte computer daar leren de meisjes weinig van. 

Omdat we dit al enige tijd wisten had Piet van der Brugge toen hij dit jaaar 65 jaar werd geen 

cadeaus maar geld voor “zijn” weeshuis in Badulla gevraagd. Hiervan konden twee nieuwe 

computers, beeldschermen enz., een printer en een scanner gekocht worden en werden de 

twee andere computers gerepareerd. Ook dit keer viel er na Gerrits bezoek aan de supermarkt 

weer veel te genieten. Bij de georganiseerde volleybalwedstrijd werd mijn team de gelukkige 

winnaar, misschien iets met mijn lengte te maken? Na een hartelijk afscheid werd de reis 

voortgezet naar Palayoothu, Trincomalee. 

 

Ook hier viel mij een hartelijk welkom ten deel. Was in februari het opnieuw verven en 

sauzen van het Anna medisch centrum nog niet helemaal klaar nu zag alles er prima uit. 
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Als gewoonlijk had de “huisarts” het op zaterdag behoorlijk druk, 51 patiënten passeerden 

zijn spreekkamer met bijna evenveel verschillende kwalen vertelde hij mij. Doordat het heel 

de dag spoelde van de regen had de tandarts op zondag het heel wat rustiger slechts 6 

patiënten. 

 

Zaterdagmiddag werd er in dit multifunctionele centrum ook de bejaardensoos gehouden. 

Ook het trainingscentrum voor meisjes had inmiddels een verfbeurt gehad. Men wilde echter 

nog graag een grote kast om alle spullen in op te bergen en ook de wastafel was onherstelbaar 

kapot. Voor beide zaken werd geld beschikbaar gesteld.  

 

 
 

De volgende dag, maandag werd onze kleuterschool bezocht, ook deze zag er prima uit. 

Helaas bleek dat de verbinding tussen de oude en de nieuwe school niet goed meer was 

waardoor lekkages ontstonden. De inmiddels al uitgevoerde reparatie werd betaald. De 

volgende dag met de zuster op pad om een aantal gezinnen te bezoeken. Kennelijk was er hier 

en daar wat voorwerk verricht en geef de vaak radeloze mensen eens ongelijk; een weduwe 

wist precies wat een naaimachine kostte om zelf in haar levensonderhoud te kunnen voorzien 

en de boekbinder wist precies wat zijn benodigde gereedschap kostte. Even verderop bleek 

dat de grote dieselpomp van een diepe waterput helemaal kapot was. Deze waterput voorziet 

enkele tientallen gezinnen van water, dus ook hiervoor werd een nieuwe motor gekocht. 

Uiteraard werd ook voor alle lopende projecten geld beschikbaar gesteld voor het nieuwe jaar 

2010. 

 

Terug in Colombo kwam de weduwe Thulasi met haar 3 dochters uit Vavunia een dagje op 

bezoek, omdat ik helaas niet naar Vavunia mocht reizen. De oudste dochter Sinduja is het 

meisje dat enkele jaren geleden via Projecthulp Srilanka een niertransplantatie heeft 

ondergaan. Het is zeer verheugend te zien hoe goed het nu met het destijds doodzieke meisje 

gaat. 

De volgende dag werd met het provinciale hoofd van de Carmel zusters gesproken over hun 

wens om een weeshuis voor de vele oorlogswezen in Jaffna te bouwen. 
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Het complete plan en de bijbehorende begroting wordt zo spoedig mogelijk naar ons gemaild. 

Aan de zuster is echter heel duidelijk gemaakt dat Stichting Projecthulp Srilanka hier geen 

geld voor heeft, maar dat wij zullen proberen hiervoor één of enkele sponsors te vinden. 

De laatste dag in Srilanka werd grotendeels besteed om telefonisch afscheid te nemen van al 

onze contacten in Srilanka. 

 

U zult begrijpen dat er dit jaar weer heel veel werk verzet is, werk dat met liefde gedaan is. 

Want zoals aan enkele van onze contactpersonen wel eens verteld is: eerst moet de € 

verzameld en opgespaard worden en pas daarna kan hij worden uitgegeven en niet andersom. 

Niet alleen alle extra verzoeken om hulp, maar ook al onze lopende projecten moeten 

doorgaan. 

 

Wij zijn dankbaar dat al onze projecten goed lopen en dat er goed overleg is met onze 

contactpersonen en dat we toch voorzichtig mogen denken aan VREDE! 

 

Aan het eind van dit jaar willen wij dan ook iedereen die het op welke manier dan ook 

mogelijk heeft gemaakt ons zo broodnodige werk te kunnen doen, heel hartelijk bedanken. 

 

Wij wensen iedereen een goed en voorspoedig 2010! 

 

 

 

 

 

 

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 


