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Na een lange reis van vier weken in Srilanka schrijven we de nieuwsbrief die u op 
de hoogte houdt over ons werk. 
Het is de bedoeling dat alle projecten aan het eind van het jaar door Gerrit 
bezocht worden. Helaas was het door het extreem slechte weer dit jaar niet 
mogelijk om naar het weeshuis in Mulankavil te reizen. Een groot deel van de 
wegen er naar toe stond onder water. 
 
In Mannar, waar onze Stichting er voor zorgt dat jaarlijks tachtig kinderen naar 
school kunnen gaan en in een pleeggezin mogen wonen, was er ook een probleem 
door de hevige regen. 
Als Gerrit komt, komen alle tachtig kinderen met hun verzorgers naar de 
bijeenkomst waar ze een schooluniform en schoolspullen krijgen. 
Helaas waren nu niet alle kinderen aanwezig omdat ook hier sommige wegen door 
de regen onbegaanbaar waren geworden. Om bij het gebouw te komen liep Gerrit 
met opgestroopte broekspijpen en z’n schoenen in de hand terwijl de auto op grote 
afstand moest blijven staan.  
Gelukkig waren er verder geen problemen om alle andere projecten te bezoeken. 
 
In Palayoothu werden bezocht: Het Medisch Anna Centrum 
            De kleuterschool en het vorig jaar nieuw begonnen 
project: Computer- en Engelse les. Wat fijn om te zien dat alle projecten goed 
werken en dat we de kosten kunnen betalen om al onze projecten ook in 2016 door 
te laten gaan. 
Gerrit maakte ook nog iets speciaals mee in Palayoothu. Tijdens een bijeenkomst 
om de verjaardag van Fr. Muthu te vieren kwam er een mevrouw met een jongetje 
naar Gerrit toe en vroeg: “Kent u mij nog”? De mevrouw had Gerrit herkend. 
Vrijwel direct na de Tsunami in 2004 is Gerrit afgereisd naar Palayoothu om hulp te 
bieden. In de kleuterschool was een groot aantal vluchtelingen ondergebracht  
onder hen een mevrouw met een baby die in de kleuterschool geboren was en 2 
dagen oud was, toen Gerrit kwam. Gerrit zorgde voor allerlei spullen, kleertjes, 
zeep, lotion enz. om de baby te kunnen verzorgen. Nu 2015 stond ze in Palayoothu 
opeens met haar zoon voor Gerrit en bedankte nogmaals. Terwijl ik dit schrijf krijg 
ik kippenvel! 
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Van zo’n bijzonder moment maak je natuurlijk een foto. 

 

Het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunya werd ook bezocht, natuurlijk waren de 

moeders heel blij met de vitamine, dekentjes, babykleertjes en knuffeltjes voor de kindjes. 

Op het moment van bezoek waren er tien baby’s, de jongste baby was nog maar één week 

oud. Alle kinderen moeten voor binnenlandse adoptie worden afgestaan. De adoptieprocedure 

duurt lang en lijkt wel steeds langzamer te gaan. Dit maakt de situatie voor de moeders heel 

moeilijk. 

 

Vervolgens werden de weduwen bezocht die door onze Stichting worden geholpen, zodat ze 

voor zichzelf kunnen zorgen. De vrouwen wonen in Vavunya, Negombo, Kandy en 

Atchuvely. 

 

In Badulla en Atchuvely ging Gerrit op bezoek in de weeshuizen. 

Ook ging hij nog naar Pamunugama waar het moeder en kind babycentrum staat. In gedeelten 

werd opdracht gegeven voor de renovatie van het huis, al het werk is keurig uitgevoerd zodat 

het centrum nu weer op volle toeren kan draaien. 

 

Zoals ieder jaar ging de reis ook naar Jaffna waar zuster Jerome woont. Zij was onze eerste 

contactpersoon in Srilanka en dat is nu al zo ongeveer 35 jaar geleden. 



 

 

Wat geweldig dat wij al zo lang ons werk in Srilanka kunnen en mogen doen. 

 

Het laatste bezoek was aan de kleuterschool in Chelvanayagapuram, door de kleuters en 

juffen was er een warm welkom georganiseerd met liedjes en dansjes. 

Bij het afscheid hadden de juffen nog een vraag: “We zouden zo graag een toilet bij de school 

hebben, en een grote kast om o.a. de spullen voor de warme maaltijden in op te bergen”.  

Het dichtst bijzijnde toilet is 150 meter bij de school vandaan, dat is voor veel kleuters vaak 

net te ver. Iedereen begrijpt hoe de kleintjes dan op school terugkomen. 

Wij hebben beloofd ons best te doen. 

 

 
 

Ook in Sri-Lanka geldt; handjes wassen voor het eten 

 

Met enthousiasme en vertrouwen gaan we verder in 2016. 

We hopen op markten te staan, loten te verkopen en weer een open dag aan huis te 

organiseren. 

Dankzij de prachtige actie “Goedzak”van A.H. hebben we een geweldige hoeveelheid 

speelgoed gekregen. 

Hartelijk dank aan iedereen voor alle hulp op welke manier dan ook. 

 

Wij wensen jullie goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar.  

 

  Marian en Gerrit Muis 


