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Het is de laatste maand van het jaar 2012 en zoals u van ons gewend bent sturen 
we een nieuwsbrief.
Er is ook dit jaar hard gewerkt om al het geld dat nodig is voor onze projecten bij 
elkaar te sparen.
Zo vertrok Gerrit eind oktober voor een rondreis van bijna vier weken opnieuw naar 
Srilanka. Deze reis legde hij ruim 2000 kilometer af, de wegen zijn meestal slecht 
begaanbaar en vaak kan er niet sneller dan 40 kilometer per uur gereden worden. 
Dan begrijpt u wel hoeveel tijd er nodig is om van project naar project te reizen.
Ook deze keer was de koffer weer propvol met kleertjes, knuffeltjes en vitamine 
voor het tehuis van ongehuwde moeders. En bij onze contactpersoon Anusha stond 
ook al een flinke voorraad omdat vrienden twee keer een koffer vol met spullen 
voor ons hadden meegenomen en afgegeven bij Anusha. Dat was dus geweldig en 
een mooi extraatje voor ons.

Alle projecten zijn door Gerrit weer bezocht en dat ging voorspoedig. Terwijl 
Gerrit nog bij het ene project is wordt er vaak al gebeld: “Uncle wanneer komt 
u ?”

Deze keer waren er ook bijzondere dingen te doen.

In een klein dorpje bij Atchuvely waar 
vluchtelingen druk bezig zijn weer een eigen 
woonplaats te creëren waren door onze Stichting 
met de hulp van een sponsor al een flink aantal 
toiletten gebouwd en naaimachines geschonken. 
De vrouwen maken hier veel gebruik van.
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Het gebouwtje wordt ook gebruikt als 
consultatiebureau.



Er was ook behoefte aan een kleuterschool. Dankzij een sponsor kon Gerrit 
opdracht geven om alle meubeltjes voor de school te kopen, schooluniformen voor 
de kinderen, de juf voor een jaar te betalen en ook het salaris van twee 
naaileraressen, omdat de vrouwen graag meer van het naaien willen leren.
Het is prachtig om met eigen ogen te zien hoe dit dorpje weer groeit en tot leven 
komt. 
De kleuterschool en de naailessen moeten wel in hetzelfde gebouwtje 
plaatsvinden, dus steeds moet het meubilair verplaatst worden. Het zou fijn zijn 
als we hier iets aan kunnen veranderen door er een gebouwtje bij te zetten.
Door het toenemende aantal inwoners zijn er ook nog meer toiletten nodig.
Werk aan de winkel dus!

Nog iets bijzonders was het kopen en uitdelen van boeken. Tijdens de 
kinderboekenweek is er in ons dorp flink actie gevoerd: “Wij een Boek, zij ook een 
Boek? “ Een geweldig initiatief dat kwam van de Boekhandel en de Basisschool. 
Hierdoor hadden we het mooie bedrag van € 742,-- te besteden aan boeken in 
Srilanka. Alle kleuters van “onze” kleuterschool in Palayoothu en alle meisjes van 
het weeshuis in Badulla zijn verwend met een eigen boek. Zelfs de kok van het 
weeshuis heeft een kookboek uitgezocht.

Het uitdelen van de boeken in 
Badulla.



Dan was er nog de verrassing voor Anusha en haar gezin. U weet dat het dak van 
hun huisje helemaal lek was. Na aankomst heeft Gerrit meteen afspraken gemaakt 
met de aannemer die al na enkele dagen aan de klus begon. Voordat Gerrit weer 
naar huis vertrok was het dak klaar, alleen moesten er binnen in het huis nog wat 
muren geverfd worden.

Na de uitzending van het programma Spoorloos, waarin aandacht werd besteed aan 
het huis dat gebouwd is voor de biologische moeder van Namalee en Shiromi, 
hebben een aantal mensen contact met ons gezocht.

Eén gezin wil graag een huis bouwen voor de biologische moeder van één van hun 
adoptiekinderen uit Srilanka. Zij voeren actie met de slogan: “Hun wens is ons 
doel”. Ons bankrekeningnummer kan gebruikt worden om hun actie te steunen.

Een tweede gezin wilde graag weten onder welke omstandigheden de biologische 
familie van hun adoptiekind woont. Gerrit ging er kijken samen met één van de 
zusters uit het weeshuis in Badulla, zij fungeerde gelijk als tolk. Inmiddels was de 
familie verhuisd maar na enig speurwerk toch weer gevonden. Het blijkt dat er bij 
deze familie dagen zijn dat er geen geld is om eten te kopen. Een zoontje van 4 
jaar kan bijna niet lopen omdat hij in één van zijn voetjes een bot mist, hij zal een 
operatie moeten ondergaan om beter te kunnen functioneren.
In het huis zijn deuren die niet sluiten en er is ook geen elektriciteit De muren 
pleisteren en van een likje verf voorzien zou ook hard nodig zijn.
Voorlopig heeft het gezin in Nederland besloten om het gezin in Srilanka 
maandelijks met een bedrag te ondersteunen, zodat er in ieder geval dagelijks 
eten op tafel komt. Ook voor de operatie zal geld nodig zijn. Samen met de 
moeder van het gezin kocht Gerrit vast voor 2 maanden boodschappen.
Onze stichting zal proberen te helpen waar het kan, wat zou het fijn zijn als het 
jongetje straks weer goed kan lopen en gewoon naar school kan gaan.

Wij zijn er klaar voor om in het nieuwe jaar weer hard te werken zodat al onze 
projecten verder kunnen gaan.
Dank aan iedereen die ons in het afgelopen jaar hierbij heeft geholpen.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en

          een goed 2013.

Marian en Gerrit Muis.


