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Aan het eind van dit jaar willen we u graag nog een nieuwsbrief sturen. 
 
Met een goed gevoel kunnen we terugkijken naar het afgelopen jaar. Gerrit is drie 
keer naar Sri-Lanka gereisd en de volgende reis staat gepland voor de eerste week 
van januari 2008. Het is de bedoeling dat al onze projecten dan weer bezocht worden. 
Het is alweer een aantal maanden geleden maar de reis in juni is nuttig geweest. In 
het weeshuis in Badulla werd opnieuw gesproken over het renoveren en vernieuwen 
van de meest noodzakelijke dingen zoals de wasruimten en de toiletten, ook is het 
hard nodig om een paar nieuwe kasten aan te schaffen, dat is iets wat meteen 
gedaan kon worden. 
Ook worden de voorraadkasten weer helemaal gevuld met eten, medicijnen, 
tandpasta en een groot aantal stukken sunlight zeep. Alle meisjes krijgen twee 
stukken zeep en moeten hier zelf, met de hand, hun kleding mee wassen. Na het 
vullen van de voorraadkasten is het voor de kinderen in ieder geval weer zeker dat ze 
de komende weken drie keer per dag eten zullen krijgen. 
 
Zr. Jerome komt nog met de vraag of wij de 
operatie willen bekostigen van een baby uit 
Jaffna. 
 
Na een telefoontje van Gerrit naar 
Giessenburg besluiten we om de 6 maanden 
oude Evangeline in Colombo te laten 
opereren. Ze moet een orthopedische 
operatie aan haar rechtervoetje ondergaan. 
De kosten bedragen, inclusief nazorg €  
1.000,--. 
 
 
 

De zes maanden oude baby Evangeline is 
inmiddels geopereerd. 

 
 
In Palayuthu bezoekt Gerrit onder andere het medisch centrum en neemt een kijkje 
bij één van de spreekuren. Er zijn ongeveer 80 vrouwen naar het spreekuur voor 
zwangeren gekomen, ze wachten heel geduldig tot ze aan de beurt zijn en zijn alleen 
maar blij dat de mogelijkheid er is om dichtbij huis naar de dokter te kunnen gaan. 
 

 
 

HELPT OP EEN PRAKTISCHE MANIER 
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Als Gerrit alweer even thuis is krijgen we een wel heel bijzonder bericht. Een sponsor 
vertelt ons dat hij de kosten op zich zal nemen van het in Badulla nieuw te bouwen 
weeshuis. 
Wat zijn we dankbaar dat we dit nieuws naar Sri-Lanka door mogen bellen: geen 
oude muurtjes repareren, geen kapotte dakgoten maken, geen lekkages reparen, niet 
meer kampen met ruimtegebrek maar een nieuw gebouw waar alle weeskinderen 
meer plaats krijgen. Er komt een aparte eetzaal, een studieruimte en een plek om te 
spelen en niemand hoeft zich meer buiten in de regen te wassen. 
In oktober is Gerrit in één week heen en weer gereisd om alle afspraken te maken. 
Ook mocht hij de weeskinderen, die nog van niets wisten, het nieuws vertellen. Na 
een ogenblik van bezinning steeg er een groot gejuich op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw huis betekent vrolijke gezichtjes in Badulla. 
 
 
Inmiddels is de helft van het oude gebouw afgebroken en is de fundering gelegd. In 
januari, na de regentijd, zal begonnen worden met de bouw. De verwachting is dat de 
bouw ongeveer 6 maanden zal duren.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor de hulp op welke manier dan ook en wensen u 
Fijne Feestdagen en veel goeds voor het Nieuwe Jaar. 
 
      
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 
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