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Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar waar we met 
dankbaarheid op terug kunnen kijken omdat de vele projecten ook dit jaar twee 
keer door Gerrit bezocht konden worden en omdat er ook dit jaar weer genoeg 
geld op de rekening binnenkwam om alle projecten te laten doorgaan.
Zelfs was er nog de mogelijkheid om iets extra’s te doen.
Eind oktober maakte Gerrit opnieuw de lange reis naar Srilanka, 22 november 
kwam hij na zijn rondreis langs alle projecten weer veilig thuis.

De plaatsen die bezocht werden zijn:
COLOMBO, KANDY, VAVUNIA, MANNAR, PALAYOOTHU, JAFFNA, BADULLA,
NEGOMBO, HASALAKA, CHELVANAYAGAPURAM, ATCHUVELY en MULANKAVIL.

Iedere plaats heeft zijn eigen verhaal.
In Badulla, Atchuvely en Mulankavil zijn de drie weeshuizen die door ons gesteund 
worden. Er wordt uitgekeken naar het bezoek van uncle, de kinderen zingen 
welkomstliedjes, genieten van het fruit dat meegebracht wordt en zijn blij met de 
mooie truitjes die in Giessenburg met liefde voor hen zijn gemaakt.
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Het is goed om te zien dat de weeshuizen goed onderhouden worden en dat zoveel 
weeskinderen een goed plekje hebben om te wonen.
Naast het weeshuis in Badulla zorgen we er ook voor dat de kinderen van de 
mensen die in de plantages werken kleding en schoolspullen krijgen. Deze groep 
mensen is ontzettend arm.
Een moeder met twee jonge kinderen krijgt wat extra hulp om in haar 
levensonderhoud te kunnen voorzien.

In Vavunia staat het tehuis voor ongehuwde moeders. Het huis is grotendeels 
afhankelijk van onze zorg voor hen. Er zijn op dit moment veel baby’s en zwangere 
vrouwen. Uit Giessenburg brengt Gerrit vitaminecapsules mee voor de moeders, 
rompertjes en wat knuffeltjes voor de baby’s en er worden ter plaatse luiers 
gekocht. Ook wordt er zoals altijd een bedrag gegeven voor de handwerklessen die 
aan de moeders worden gegeven.
Mevrouw Thulassi die in het ziekenhuis werkt en daarmee de kost verdient kan niet 
werken omdat ze twee keer is aangereden, één keer door een auto, de tweede 
keer door een motor. Een operatie aan haar been was noodzakelijk en nu wacht ze 
tot ze weer kan werken en geld verdienen. In plaats van nieuwe kleding kreeg de 
familie deze keer een voorraad etenswaren omdat er anders maar alleen ’s-avonds
wat gegeten kan worden.
Ook betaald onze stichting jaarlijks voor deze familie de huur van het huis.
Helaas zijn er nog meer problemen in dit gezin, mevr. Thulassi moet aan beide 
ogen geopereerd worden. Wat fijn dat onze stichting haar kan helpen. Voordat 
Gerrit vertrekt is al bekend dat de eerste operatie gepland is op 5 december.

Mannar is de plaats waar we er voor zorgen dat jaarlijks 80 weeskinderen naar 
school kunnen gaan en in een pleeggezin kunnen wonen.
Fr. Alban krijgt jaarlijks een bedrag om schoolkinderen van de benodigde 
schoolboeken, uniformen en andere schoolspullen te voorzien.
Verder zorgen we er voor dat er in Mannar genoeg personeel op de kleuterschool 
kan werken!

Ook in Palayoothu is weer genoeg werk te doen en natuurlijk wordt onze pleegzoon 
met zijn gezin bezocht.
De kosten voor de exploitatie van het “Anna gezondheids en multifunctioneel 
Center” worden afgedragen.
Voor de scholen is ook een bedrag beschikbaar voor materiaal en schooluniformen.
Onze stichting is van mening dat het enorm belangrijk is om het onderwijs te 
stimuleren en daar werken we dan ook hard aan mee.
Na het bezoeken van de kerkdienst krijgt Gerrit nog een vraag om hulp: Een 
moeder, ze is weduwe, met 3 kinderen kan wel zelf in haar levensonderhoud 
voorzien maar bij hun huisje is geen toilet. Het gezin gaat nu regelmatig naar de 
buren en ’s nachts wordt de plaats achter het huisje als toilet gebruikt.

Gerrit belt naar Giessenburg en samen besluiten we dat het mogelijk is om het 
toilet te laten maken.

In Chelvanayagapuram mocht Gerrit in april dankzij een sponsor opdracht geven om 
nogmaals 10 toiletten te bouwen en een nieuw kleuterschool gebouw.

2 Dienst van Woord en Gebed – Wout Jungheim



Wat geweldig om bij terugkomst te zien dat alle opdrachten keurig zijn uitgevoerd 
en aan Gerrit de eer om alles feestelijk te openen. Zo wordt deze plaats voor de 
inwoners steeds beter leefbaar.

U weet dat we dit jaar veel actie hebben ondernomen om geld te verzamelen voor 
al onze projecten.
We stonden met onze kraam op verschillende markten, we verkochten 4.000 loten 
en in november was er een heel gezellige en succesvolle inloop dag bij ons thuis.
Ook in het nieuwe jaar komt u ons weer tegen.

Hartelijk bedankt voor alle hulp die we zo nodig hebben voor ons werk in Srilanka.

Wij wensen iedereen gezegende feestdagen en een voorspoedig 2014.

Marian en Gerrit Muis


