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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief die Projecthulp Sri-Lanka dit jaar verstuurt. In deze brief 
willen we vooral vertellen over onze activiteiten na de verschrikkelijke zeebeving. Op 4 februari 
is Gerrit voor de tweede keer na de ramp naar Sri-Lanka vertrokken om daar ruim drie weken 
te blijven. Het eerste doel van de reis was Jaffna dat in het noorden van Sri-Lanka ligt. Omdat 
het in dezelfde richting is, wordt er ook een kort bezoek gebracht aan ‘ons’ weeshuis in 
Mulankavil. Het is verdrietig dat twee van ‘onze’ kinderen zijn verdronken, ze waren met de 
kerst bij hun zieke oma die aan de kust woonde. De kinderen waren dolblij dat Gerrit hen al zo 
snel weer kwam opzoeken. Bij het eten stond er bij zijn bord een kaartje: ‘Welkom thuis lieve 
pappa’. Binnenkort zullen er 25 kinderen die wees zijn geworden door de zeebeving in het 
weeshuis komen wonen. 
In Jaffna logeert Gerrit bij Fr. Paul. Het is heel fijn dat we zoveel contact hebben met mensen 
in verschillende delen van het land, met hen overleggen we steeds over het werk dat we 

willen en kunnen doen. 
 
Point Pedro is de eerste plaats langs de kust die bezocht 
wordt en de aanblik is verschrikkelijk. Alle 375 huisjes die er 
stonden zijn totaal verwoest, de mensen die de ramp 
overleefd hebben, zijn ondergebracht in scholen en tenten. 
De mensen die nu in de 
scholen wonen, worden 
hierna ondergebracht in 
semi-permanente kampen 
die met hulp van de 

vluchtelingen zelf gebouwd worden. Voor de mensen die al in 
tenten wonen, blijft dit voorlopig hun  ‘huis’... Het maakt je 
verdrietig als je luistert naar de verhalen van de mensen: een 
oude vrouw heeft elf familieleden verloren, ouders hun 
kinderen, kinderen hun ouders, broertjes, zusjes...en als een jochie van zes jaar huilend aan 
Gerrit vraagt of hij weet waar z’n moeder is, moet ook Gerrit op z’n tanden bijten... 
 
Na het bezoek aan de vernielde plaatsen en de vluchtelingenkampen, wordt er overlegd wat 
Projecthulp Sri-Lanka kan betekenen. Toen we direct na de ramp in Trincomalee, Palayuthu, 
gingen helpen, was er al bijna € 11.000 beschikbaar voor noodhulp. Voor de tweede hulpactie 
was het prachtige bedrag van € 45.000 te besteden en wat 
konden we dit geld goed gebruiken! Het is goed om u een 
indruk te geven van wat we allemaal met het geld gedaan 
hebben: 

[ Voor de 375 gezinnen die niet alleen hun huis, maar ook 
alles wat erin stond, kwijt zijn, wordt huisraad gekocht. 
Ieder gezin krijgt 1 tafel en 4 stoelen. Als de vrachtauto met 
1500 stoelen en 375 tafels bij de kampen aankomt, is Gerrit 
erbij om te helpen uitdelen. Ook worden er ketels en grote 
tassen uitgedeeld. De tassen gebruiken de mensen om de schamele bezittingen die ze nog 
hebben op te bergen. Borden, bestek, bekers en nog veel meer keukengerei hoeven we niet te 

 
 

HELPT OP EEN PRAKTISCHE MANIER 

De verwoesting in Point Pedro... 

Een geïmproviseerde woning van 
doeken en golfplaten... 

1500 nieuwe stoelen... 
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kopen, omdat het in Nederland is geschonken door sponsors en is overgevlogen naar Sri-
Lanka.  

[ Voor de kinderen zijn er schooluniformen en schoenen nodig, schoolboeken en 
woordenboeken. Schriften en pennen zijn ook uit Nederland overgekomen naar Jaffna. De 
andere spullen worden door ons gekocht. 

[ Tien zwangere vrouwen krijgen de nodige babyspullen.  
[ Tijdens één van de bezoeken aan de vluchtelingenkampen komt er een man bij Gerrit, hij 

draagt zijn 22-jarige dochter die haar benen is kwijtgeraakt. Deze jonge vrouw heeft veel pijn, 
we geven haar geld voor pijnstillers en we kopen een rolstoel voor haar, zodat haar vader haar 
niet meer hoeft te dragen. 

[ Heel veel kinderen en volwassenen zijn totaal van streek na deze ramp en hebben psychische 
hulp nodig om met hun traumatische ervaring om te kunnen gaan. Gerrit bezocht één van de 
plaatsen waar wel 1000 kinderen bij elkaar waren voor deze hulp. Ook aan deze hulp hebben 
we een grote bijdrage geleverd. 

[ Een groot aantal vissers in Point Pedro krijgt nieuwe visnetten, er zijn verschillende soorten 
netten nodig voor diverse soorten vis. 

[ In de streek rond Mullaitivu zijn acht vluchtelingenkampen die ongeveer 1000 gezinnen 
herbergen. Voor deze 1000 gezinnen worden 1000 waterketels aangeschaft. Het is voor de 
hygiëne heel belangrijk dat er water gekookt kan worden! 

[ Projecthulp Sri-Lanka koopt ook 25 fietsen die we in de verschillende kampen brengen om de 
mensen een middel van vervoer te geven. Er zijn geen bussen en van de kampen naar de kust 
is het gemiddeld zo’n 9 kilometer lopen. 

 
De laatste week van zijn verblijf in Sri-Lanka gaat Gerrit nog 
naar Trincomalee, Palayuthu, om te kijken hoe alles verloopt na 
zijn vorige bezoek. Tijdens een vergadering met onze 
plaatselijke medewerkers wordt afgesproken dat er begonnen 
kan worden met de reparatie van de beschadigde huizen waar 
de mensen inmiddels al wel weer in wonen. Verder kopen we 
acht nieuwe vissersboten die door Gerrit zelf worden uitgedeeld. 
 

Er is ons een aantal keren gevraagd of alles wel te koop is in Sri-Lanka. Gelukkig kunnen we er 
alles kopen. De watervloed is tot een bepaalde afstand gekomen en in de steden is alles nog 
bij het oude. In de winkels hebben we alle artikelen gekocht of besteld, zoals die 1000 
waterketels. Door de dingen zoveel mogelijk in het land zelf te kopen, helpen we ook de 
economie in stand te houden. 
 
Op 27 februari is Gerrit weer thuis gekomen. Vermoeid, onder de indruk en met veel verhalen. 
Als het werk het toelaat en als het financieel mogelijk is, zal hij over een paar maanden 
nogmaals naar Sri-Lanka vertrekken om de mensen te steunen, om het werk dat begonnen is 
te controleren en om als het enigszins mogelijk is, waar dat nodig is, nog meer hulp te bieden.  
 
Via deze brief willen we iedereen die ons op welke manier dan ook tot steun is, bedanken! U 
hoort weer van ons. 
 
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 
 

Gerrit overhandigt de nieuwe boot... 
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