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Van 6 tot 22 februari was Gerrit weer in Srilanka, dus tijd voor de eerste nieuwsbrief van 

2010. 

Het was deze keer een heel drukke reis maar nu de oorlog voorbij is ging alles wel wat 

gemakkelijker dan in het verleden. 

De reis begon met ruim drie uur vertraging in Frankfurt, er was iets mis met de 

brandstoftoevoer naar één van de motoren, niet onbelangrijk.  

Direct na aankomst in Colombo is Gerrit per auto naar Badulla gegaan, een reis van zeven 

uur. 

Daar werd kennis gemaakt met de nieuwe moeder overste van het convent en met de nieuwe 

weesmoeder. De nieuwe weesmoeder is voor de oudere meisjes een oude bekende. “Oom “ 

werd heel hartelijk ontvangen door de meisjes, die al vanaf ’s morgens op de uitkijk gestaan 

hadden. 

Met de weesmoeder en één van de meisjes werd snel de supermarkt bezocht, want als “oom” 

komt hoort dit erbij. Sinaasappels, appels, nootjes, kaas en dergelijke zijn verwennerijen die 

ze normaal nooit krijgen. 

De volgende ochtend, na deze keer een kort bezoek aan Badulla, weer snel in de auto voor de 

zeven uur durende rit naar Palayoothu, waar met onze contactpersoon alle lopende projecten 

doorgenomen werden. 

De volgende dag naar onze kleuterschool. Christelijke basisschool “De Hoeksteen “ in 

Giessenburg had geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van een computer en voor 

muziekinstrumenten voor de school. Deze waren inmiddels aangekomen en werden direct 

door de kinderen enthousiast in gebruik genomen. 

 

 
 

 

 

HELPT OP EEN PRAKTISCHE MANIER 
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Vervolgens ging de reis terug naar Colombo. Dinsdagmorgen was er eerst overleg met het 

provinciale hoofd van de Carmel zusters over de wens om in het noorden een weeshuis voor 

de vele oorlogswezen te bouwen. ’s-Middags werd het vliegticket voor Jaffna opgehaald en 

de toestemming van het ministerie van defensie om naar Jaffna te gaan. Dit moest wel per 

binnenlandse vlucht want over land reizen door het voormalige tijgergebied in het noorden is 

verboden voor buitenlanders en journalisten. Want ja, de wereld zou eens zien en horen wat 

zich daar werkelijk afgespeeld heeft en nog steeds afspeelt. 

’s Woensdags was de bruiloft van Deandra de oudste dochter van Fatima, een weduwe uit 

Kandy. Deze vrouw is vaak ernstig ziek en haar gezin wordt al bijna 15 jaar door ons 

gesteund. Een buitenlandse gast op je bruiloft dat is heel bijzonder, Deandra was dan ook heel 

blij Gerrit te zien. Keurig in het pak met een stropdas om bij 40 graden daar was Gerrit iets 

minder blij mee, maar vooruit het was voor Deandra en haar familie. 

 

 
 

De dag na de bruiloft vliegen naar Jaffna, het belangrijkste gedeelte van deze reis. 

Met het provinciale hoofd van de OMI priester congregatie werd uitgebreid gesproken over de 

renovatie van ons weeshuis in Mulankavil. 

Zoals u wellicht weet is dit weeshuis niet ongeschonden uit de strijd gekomen. 

In juli 2008 sloeg het noodlot voor de kinderen toe. Het Srilankaanse leger joeg de kinderen er 

met hun verzorgers uit en trok er zelf in. Tot eind april 2009, toen de tijgers verslagen waren 

hebben ze diep in de jungle, meestal in bunkers, geleefd in verband met hevige artillerie 

beschietingen over en weer, met alle ontberingen erbij, het zijn traumatische ervaringen voor 

de kinderen! 

Direct na de beëindiging van de strijd werd iedereen opgepakt en in een soort 

concentratiekamp gestopt achter prikkeldraad en met bewapende soldaten er omheen.  

Begin oktober werden de kinderen vrijgelaten en tijdelijk ondergebracht in noodhuisvesting 

bij een priesterhuis in Mannar. Toen eind oktober/november 2009 de priesters eindelijk het 

gebied in mochten bleek wat er met het prachtige weeshuis gebeurd was. Alle daken, de 

asbest golfplaten en de houten constructie waren weg en ook alle deuren en vrijwel alle 

kozijnen en de tafels, de stoelen, de bedden en het keukengerei. Onbewoonbaar, het leek net 

een complex in aanbouw. Duidelijk was te zien dat het niet om vernieling ging, alles was 

zorgvuldig verwijderd, bijna zeker door het Srilankaanse leger. Al deze spullen zijn elders, 

meestal in het zuiden verkocht, want ja het ging toch maar om Tamils. 
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Met een constructeur werd een begroting opgesteld wat de reparatie zou gaan kosten, 

ongeveer € 40.000,--. 

Eerst waren we verdrietig en kwaad om wat “onze kinderen “aangedaan is, maar direct daarna 

besloten we alles in het werk te stellen om het tehuis zo snel mogelijk weer te herstellen. 

Bevriende journalisten werden benaderd die stukken in kranten schreven. Ook ontstonden er, 

soms zelfs zonder dat wij het wisten, spontane acties om geld bijeen te brengen. 

Rev. Fr. Paul was dan ook blij verrast dat er al € 15.000,-- overhandigd kon worden voor de 

wederopbouw. Hiermee is men dan ook direct begonnen. 

Op dit moment, eind februari hebben we alweer bijna € 10.000,-- ontvangen. In ruim een 

maand € 25.000,-- is een prachtig resultaat maar nog lang geen € 40.000,--. Terwijl voor 

stoelen, tafels, bedden, keukengerei en dergelijke ook nog een flink bedrag nodig is. Dus….. 

wij gaan door met onze actie voor de wederopbouw van het weeshuis. 

 

De tweede reden om Jaffna te bezoeken was het feit dat enkele niet onbemiddelde personen 

gevraagd hebben de mogelijkheid te bekijken om in Jaffna of in de directe omgeving een 

weeshuis te bouwen voor de vele oorlogswezen. 

Van twee plaatsen hebben we inmiddels een plan en een begroting ontvangen. 

De eerste plaats betreft een convent in de stad Jaffna en de tweede in Atchuveli, 15 kilometer 

buiten Jaffna.  

In Jaffna stad staat een oud, vervallen gebouw ingeklemd tussen het convent en een 

kleuterschool. In Atchuveli is al een meisjes weeshuis, destijds gebouwd voor ongeveer 60 

kinderen. Door de grote toeloop van oorlogswezen zorgt men momenteel voor 95 meisjes. 

Elke keer de bedden wat dichterbij elkaar schuiven, om de beurt eten enz. Maar nu zit het echt 

vol, tussen de bedden is nog ongeveer 40 centimeter ruimte. Vijf rijen van twintig bedden in 

één ruimte, daar wordt je niet blij van. 

Op beide plaatsen heeft Gerrit uitgebreid met de leiding van het convent gesproken, met de 

ingenieur de begroting doorgenomen en de plaats en naaste omgeving goed bekeken. 

Terug in Nederland zijn het door Gerrit opgemaakte uitgebreide rapport en de tekeningen aan 

de betrokken personen overhandigd. 

Ruim twee jaar geleden heeft St. Projecthulp Srilanka de operatie van een baby in Jaffna met 

een klompvoetje betaald. Moeder en de inmiddels driejarige dochter kwamen Gerrit 

opzoeken. Het was heel verheugend om te zien dat de kleine meid nu loopt als een kievit. 

 

Tijd om weer verder te gaan. Met het vliegtuig terug naar Colombo en de volgende dag om 

04.00 uur weer naar het noorden met de auto, weer zeven uur rijden. Van Jaffna naar Vavunia 

zou over de weg 3 tot 3,5 uur duren, maar helaas is dit niet toegestaan. 

Na in het priesterhuis thee gedronken te hebben, door naar ons tehuis voor ongehuwde 

moeders, bijna altijd verkrachte meisjes, de gemiddelde leeftijd van de meisjes was nu ruim 

15 jaar. Er zijn op dit moment zeven baby’s, zes wachten op de adoptieprocedure en één, iets 

ouder meisje wil haar kind zelf houden, maar weet nog niet hoe. 

Een bekende uitspraak van Johan Cruijff is: ieder nadeel heb zijn voordeel. Maar hier gold het 

omgekeerde: Om de meisjes dagelijks melk te kunnen geven had men vorig jaar een koe 

gekregen. Het beest had al snel de groententuin ontdekt en at de voor de meisjes bestemde 

groenten heerlijk op. Dus werd de koe weer verkocht. Omdat er nog geld over was van de 

vorig jaar door Hokra speciaal voor het tehuis voor ongehuwde moeders georganiseerde fair 

werd er op verzoek van de zuster drie babybedjes gekocht, voor een half jaar melkpoeder voor 

de meisjes en stof om kleding te naaien. 

De meisjes verblijven hier toch al gauw 8 à 9 maanden en hebben alleen de kleding die ze 

aanhebben als ze in het huis komen. 
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De volgende dag naar Mannar. Hier zorgt St. Projecthulp Srilanka voor 80 weeskinderen via 

de stichting Marr. Het complete bestuur zat al in hun kantoor te wachten. Na het uitwisselen 

van de laatste nieuwtjes omtrent de kinderen werd de reis voortgezet naar het net buiten 

Mannar stad gelegen priesterhuis. In een paar noodgebouwtjes wonen nu tijdelijk de meeste 

kinderen uit het weeshuis in Mulankavil. Veel van de kinderen herkenden Gerrit en het was 

dan ook een blij weerzien. 

Een supermarkt kent het dorpje niet, alleen een klein dorpswinkeltje. Tijdens Gerrits bezoek 

aan dat winkeltje had de eigenaar de dag van zijn leven. Zoveel omzet in één keer. Korte tijd 

later smulden de kinderen van het fruit en de overige versnaperingen die Gerrit gekocht had. 

Het werd moeilijk voor Gerrit toen minstens twintig kinderen aan hem vroegen: oom, 

wanneer mogen we weer naar ons huis terug ( bedoeld werd, het weeshuis in Mulankavil dat 

door de kinderen als hun huis gezien wordt ). We verwachten dat het eind april, mei kan, 

zodra er weer een dak opzit en er deuren zijn. De rest kan later wel, maar een dak en deuren 

zijn essentieel. 

Na hartelijk afscheid genomen te hebben ging de reis terug naar Vavunia. Hier werd de 

weduwe Thulasi met haar drie dochters bezocht. Dit gezin wordt ook al jaren door ons 

gesteund.  

De volgende morgen was het tijd om terug te gaan naar Negombo. 

In Negombo werd nog een familie bezocht waarvan de huisvrouw dringend twee nieuwe 

knieën nodig heeft. Zij kan niet verder dan 1 of 2 meter meer lopen. Het benodigde geld voor 

de twee operaties, € 3.000,--, werd overhandigd. Voordat Gerrit naar huis ging was al bekend 

dat de eerste operatie op zaterdag 27 februari zou plaatsvinden. 

  

De laatste twee dagen waren om uit te rusten en rapporten te schrijven. Al met al was het een 

vermoeiende maar wel een heel nuttige reis. 

 

Een hartelijke groet, 

Marian en Gerrit Muis 
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