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Na een heel drukke periode voor Projecthulp Sri-Lanka schrijven wij voor dit jaar de derde 
nieuwsbrief. Inmiddels is Gerrit na de Tsunami vier keer naar Sri-Lanka gereisd en zoals het er 
nu uitziet zal er dit jaar nog een vijfde keer volgen. Tijdens de derde reis van Gerrit ging Jan 
Volwerk met hem mee. Jan was verslaggever bij de Dordtenaar en heeft een dagboek 
bijgehouden, het dagboek is gedrukt in boekvorm en in deze nieuwsbrief willen wij ook stukjes 
van Jan gebruiken. Voor geinteresseerden is er nog een klein aantal boekjes beschikbaar. 
 
Het lijkt voor ons al weer zo lang geleden dat de alles verwoestende Tsunami tekeer ging, 
maar wat is er nog ontzettend veel werk te doen en wat zijn er nog veel mensen die totaal 
geen hulp hebben ontvangen. In onze tweede nieuwsbrief hebben wij een indruk gegeven van 
wat we allemaal gedaan hebben om zoveel mogelijk directe nood te lenigen. Ook bij de derde 
en vierde reis was er nog steeds extra geld beschikbaar en we zijn dan ook heel dankbaar dat 
we tot nu toe meer dan € 90.000,- hebben kunnen besteden. 
 
Over het geld en de besteding ervan schrijft Jan op de laatste bladzijde van zijn dagboek: 
“Gerrit heeft zijn missie volbracht, in zijn drie reizen nadat de Tsunami op 26 december vorig 
jaar toesloeg, heeft hij voor de slachtoffers in totaal bijna € 90.000,- uitgegeven. 
Geld dat hij en Marian buiten de donaties voor de vaste projecten om hebben gekregen. Geld 
dat goed is besteed, niet aan een strijkstok is blijven hangen, zoals bij heel veel geld dat de 
regering heeft gekregen wel is gebeurd. Gerrit overhandigt soms persoonlijk geld of goederen 
aan slachtoffers of aan een priester ter plaatse. Hij heeft complete winkels leeggekocht om 
mensen te voorzien van hun eerste basisbehoeften zoals lakens, matrassen, potten en 
pannen. Hij heeft beschadigde huizen laten repareren of soms helemaal opnieuw laten 
bouwen door plaatselijke aannemers. 
Projecthulp Sri-Lanka heeft vissers nieuwe boten gegeven, tientallen visnetten en 
naaimachines gekocht zodat een paar honderd families in de diverse vluchtelingenkampen 
weer een bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen te eten kunnen geven.” 
 
U kunt vast en zeker begrijpen dat veel kinderen maar ook volwassenen getraumatiseerd zijn 
na alles wat ze meegemaakt hebben, daarom zijn er projecten gestart waarbij psychologische 
hulp wordt gegeven. Projecthulp Sri-Lanka is ook nauw betrokken bij deze hulp en wij 
proberen zoveel mogelijk geldelijk te steunen. Door het hele land zijn verschillende projecten. 
Psychologen rijden op een motor van kamp naar kamp om door de Tsunami beschadigde 
mensen te helpen. Thuis of centraal in groepsverband. 
Ook met Jan Volwerk bezocht Gerrit zo’n bijeenkomst voor kinderen uit een kamp langs de 
kust. Jan schrijft: “We merken bij aankomst dat de sfeer gespannen is. Vooral de oudere 
kinderen van elf tot veertien zijn druk. In één van de zes lokalen voetballen ze met een 
volleybal. De bal wordt hard tegen het dak aan getrapt en zo hard mogelijk tegen de muren 
geslagen. In andere lokalen zijn kleinere kinderen aan het kleien of aan het tekenen. De 
dingen die ze maken hebben alleen nog met de Tsunami te maken. Van kandelaars en bootjes 
van klei tot tekeningen waarop poppetjes verdwijnen onder de hoge golven. De psychologen 
praten met de kinderen over wat ze hebben gemaakt. Maar heel voorzichtig. Het is allemaal 
nog zo vers. De kinderen zijn vooral boos. Boos op de zee. Ik vraag een jongen van een jaar 
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of twaalf om een tekening voor mij te maken. Binnen een paar minuten tekent hij 
donkerblauwe en groene golven, gebroken huizen en verdronken mensen. Dat is mijn moeder 
in de golven, zegt hij met schorre stem. Hij blijkt vijf broertjes, zusjes en zijn moeder te 
hebben verloren.  
 

 

 
Eén van de psychologen is aan het werk met een groepje kinderen 

 
Als ik weer in de auto zit, voel ik me misselijk. Ik voel me machteloos. Hoe kun je zulke 
kinderen helpen? Gelukkig wordt er op hen gelet. Proberen mensen zoals Gerrit en Marian geld 
bij elkaar te krijgen om deze kinderen weer te laten spelen en misschien later weer te laten 
lachen.” 
 
De vierde reis van Gerrit in september was kort, maar zinvol en druk bezet. In Palayuthu 
konden we 20 gezinnen helpen om voortaan weer voor zichzelf te kunnen zorgen. Voor € 
100,- kreeg b.v. een timmerman al het gereedschap dat hij nodig heeft om weer zijn werk te 
kunnen doen. Er zijn heel veel kippen gekocht en twee vrouwen kregen gezamenlijk een 
nieuwe naaimachine. 
Er is ons ook gevraagd of we een aantal “huizen” in Palayuthu kunnen laten repareren, bij 
Gerrit’s bezoek aan deze “huizen” bleek dat het voor een aantal huizen niet zinvol is om ze nog 
te laten opknappen; nieuwbouw is een betere oplossing. Op dit moment zijn we niet zo goed 
bij kas dat we aan het repareren of herbouwen kunnen beginnen. 
 

 

 
Eén van de huizen die gerenoveerd moeten worden 
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De uitbreiding van de kleuterschool is in volle gang en we hopen dat het werk afgerond is bij 
het volgende bezoek. Het is goed om te zien en te horen dat het Anna Centrum zo nuttig 
gebruikt wordt. In een brief schreef Fr. Alban dat er meer dan 100 zwangere vrouwen en 
moeders met babies op het spreekuur waren. 
In Vavunia waar Gerrit het vluchtelingenkamp bezocht is de situatie eerder slechter dan beter 
geworden. Er wordt minder voedsel verstrekt door de overheid en men zou graag zien dat de 
mensen naar hun woonplaats teruggaan. Maar hoe kun je mensen dat aandoen? De huizen 
zijn verwoest of door het leger in beslag genomen en daar is ook geen werk. 
Verder is er grote vraag naar medicijnen zowel in het kamp als in het tehuis voor ongehuwde 
moeders. 
 
Deze nieuwsbrief vertelt hoofdzakelijk over al het werk dat we hebben verricht na de Tsunami, 
maar ook al onze andere projecten zoals:  
 
§ ons weeshuis in Mulankavil 
§ de ontwikkelingscursus voor jonge meisjes in Palayuthu 
§ weeskinderen naar school in Mannar 
§ het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunia 
§ een aantal zeer arme gezinnen die we steunen 
 
Vragen veel van onze zorg en aandacht. 
 
Het is goed om te weten dat veel mensen om ons heen staan. 
 
 
Een hartelijke groet, 
 
Marian & 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 
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