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Het is goed om zo in het midden van het jaar ook een nieuwsbrief te schrijven.
We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om geld te kunnen sparen voor al 
onze lopende projecten en u heeft in de nieuwsbrief van december kunnen lezen 
dat het veel projecten zijn.
We hebben dit jaar al weer op twee markten gestaan en huis aan huis 4000 loten 
verkocht,  9  juni  is  onze  volgende  markt.  Het  staan  op  een  markt  vergt  veel 
voorbereiding,  alles  wat  we  verkopen  moet  nagekeken  en  geprijsd  worden. 
Gelukkig hebben we altijd een goede hulp die ons met alle spullen naar de markt 
brengt!

Zoals u weet zijn we vorig jaar gestart met een bijzonder project, de aktie: Hart 
voor een Huis! 
Het doel  van deze aktie was een huis  bouwen voor de biologische moeder van 
Namalee en Shiromi Donker.
Gerrit reisde een aantal keren speciaal voor dit project naar Srilanka. Zo ook aan 
het eind van januari. Het huis voor Amma ( Srilankaans voor moeder ) was klaar en 
Gerrit ging helpen verhuizen en ook meubeltjes enzovoort kopen om het nieuwe 
huis in te richten. Amma vond het geweldig om rond en in haar nieuwe huis te 
lopen. Ze voelde eens aan een raam, deed deuren open en dicht en glimlachte 
maar.
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Wat is het prachtig dat we met heel veel sponsors dit bijzondere project tot zo’n 
mooi resultaat hebben kunnen brengen.
De  droom  van  Namalee  en  Shiromi:  “Een  huis  voor  Amma”  is  werkelijkheid 
geworden.
De biologische moeder van Namalee en Shiromi werd gevonden via het programma 
Spoorloos. Omdat er na de hereniging nog veel meer gebeurde, zoals de bouw van 
het huis krijgt de uitzending van een aantal jaren geleden nu een vervolg. 26 mei is 
er een opname gemaakt en ook wij waren daarbij. Het was bijzonder om dit mee 
te mogen maken en iets te kunnen vertellen over ons werk. Het is de bedoeling dat 
dit programma van Spoorloos uitgezonden wordt op 2 juli.

Naast onze vaste projecten, zijn er nu al weer nieuwe situaties in ons werkgebied 
die onze aandacht vragen.

In een klein dorpje vlak bij Atchuvely proberen veel vluchtelingen weer een eigen 
plek te krijgen. 
Er  zijn  door  onze Stichting  al  een  flink  aantal  toiletten gebouwd en er  is  een 
lokaaltje waar naaimachines zijn geplaatst, zodat de vrouwen daar kunnen werken. 
Graag willen de vrouwen dat een naailerares hen helpt om meer van het vak te 
leren.
Ook is er dringend behoefte aan een kleuterschool. Een gebouwtje is er wel maar 
geen meubeltjes en materiaal. Ook moet de juf natuurlijk betaald worden.
Er is wel een kleuterschool in Atchuvely maar dat is 7 kilometer verder en meer 
dan een uur lopen. Nu gaan de kinderen dus niet naar school.

Eén van onze contactpersonen in Srilanka is Anusha met haar gezin in Negombo. 
Wij zouden haar ook heel graag willen helpen. Bij het huis is ook een klein souvenir 
winkeltje. Helaas is het dak boven het huis en het winkeltje zo lek als een mandje. 
Als het regent worden alle meubels en spullen in plastic gepakt en het huisje staat 
vol met emmers om te proberen de schade te beperken.
Anusha helpt iedereen maar zal nooit iets voor haar zelf vragen.
Wat zou het voor dit gezin een verrassing zijn als er een nieuw dak op het huis 
kwam.

Sinds een aantal maanden heeft St. Projecthulp Srilanka behalve een website ook 
een facebook pagina.  Wij  schrijven daar  kort  nieuws op zoals;  de verkoop van 
loten, opname voor het programma Spoorloos en wanneer we waar en weer op een 
markt staan. Ook staan er foto’s op.

Aan het eind van het jaar hopen we weer een nieuwsbrief rond te sturen.
We wensen iedereen een fijne zomer.

Een hartelijke groet,
Marian en Gerrit Muis


