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Zoals u van ons gewend bent sturen we aan het eind van het jaar nog een 
nieuwsbrief. 
Het is goed om iedereen die betrokken is bij ons werk op de hoogte te houden. 
 
Gerrit is pas weer thuis na een rondreis in Sri-Lanka van 3½ week. Het is ons 
streven om aan het eind van het jaar al onze projecten te bezoeken. 
Nu het rustig is in het land gaat het reizen beter, hoewel niet alles even eenvoudig 
gaat en de afstanden natuurlijk nog net zover en de wegen nog net zo slecht zijn. 
Deze reis is het echt gelukt om al onze projecten te bezoeken. 
 
Zoals u weet, was het een aantal jaren onmogelijk om ons weeshuis in Mulankavil, 
dat in het voormalig tijgergebied ligt, te bezoeken. We zijn dankbaar dat Gerrit 
deze reis wel naar Mulankavil kon gaan, we hebben u eerder het verdrietige nieuws 
verteld dat dit weeshuis volledig gestript was. Dankzij akties en sponsors is het 
weeshuis nu weer helemaal in de oude staat teruggebracht. Na nieuwe deuren, 
ramen en daken kwamen er nieuwe bedden, kastjes, eettafels met stoelen en voor 
ieder kind een lessenaar met stoel om huiswerk te maken. 
Dank! aan iedereen die ons geholpen heeft dit mogelijk te maken. 
 

 

Eetzaal weeshuis Mulankavil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan nu de andere projecten: 
Alles rondom het weeshuis in Badulla is nu ook klaar, er zijn groententuintjes 
aangelegd die door de kinderen verzorgd worden, de speelterreintjes zien er netjes 
uit en ook binnen is er nu voor de meisjes na de aanschaf van allerlei spelletjes 
gelegenheid om te spelen. 
 
In Palayuthu draait het Medisch Anna Centrum op volle toeren. Soms zijn de 
spreekuren zo druk dat de dokter om vijf uur vraagt of de deur dicht mag. 
Ook in Palayuthu is na overleg met onze kontaktpersonen het afgelopen jaar veel 
gedaan om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Aan een aantal mensen 
is een microkrediet verstrekt. Hiermee zijn een aantal winkeltjes gestart en 
hebben mensen gereedschap of pluimvee gekocht. Het is goed dat mensen zelf in 
hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunya was het volgende project om te 
bezoeken. Er waren op dit moment vijf baby’s die wachten op adoptie. Voor de 
moeders zijn we een tijd geleden gestart met een handwerkcursus, dit is een 
nuttige en leerzame tijdsbesteding gericht op de toekomst. Bij het bezoek was het 
tehuis met 20 meisjes helemaal vol, voor de meisjes waren er vitaminetabletten, 
voor de baby’s kleertjes en dekentjes. 
 
In Mannar zorgden we er weer voor dat 80 weeskinderen een jaar naar school 
kunnen gaan en in pleeggezinnen worden ondergebracht. 
Met een legervliegtuig vertrok Gerrit ook nog van Colombo naar Jafna om enkele 
sponsorkinderen te bezoeken. Het was fijn om te horen dat één van hen, Shalini, 
volgend jaar als onderwijzeres voor de klas zal staan. Shalini heeft al heel lang 
sponsorouders waardoor ze kon studeren. 
Het weeshuis dat op dit moment wordt gebouwd in Atchuvely vordert als gevolg 
van slecht weer langzamer dan wij willen. Er is een stop om nieuwe meisjes te 
plaatsen, omdat er nu echt geen plaats meer is in het huidige gebouw. 
 
Door Fr. Paul werd Gerrit nog meegenomen naar een klein dorpje vlakbij 
Atchuvely. Ongeveer 150 mensen die hier eerder ook woonden, maar tijdens de 
oorlog verdreven zijn, proberen hier hun leven weer op te pakken. Helaas zijn de 
omstandigheden erbarmelijk zoals u kunt zien op één van de foto’s. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Er is dringend behoefte aan toiletten, een aantal jonge vrouwen heeft inmiddels 
een naaicursus gevolgd, maar de naaimachines om kleding te maken ontbreken. 
De foto laat zien dat ook aan de woonomstandigheden heel veel te verbeteren valt. 
Gerrit was erg onder de indruk van dit bezoek en noemde de woonomstandigheden 
mensonterend. In het komende jaar willen we kijken of we in staat zijn ook hier 
hulp te bieden. 
 
In Kandy, Colombo en Pannipitiya werden aan het eind van de reis nog een aantal 
gezinnen bezocht die door ons gesponsord worden. 
In Palayuthu, Mannar en Vankalai werd aan onze contactpersonen geld gegeven om 
met Kerst kinderen nieuwe kleding te geven en voor het volgend jaar de benodigde 
schoolspullen.  
Op 21 november kwam Gerrit weer veilig thuis. 
 
We wensen iedereen een goed en voorspoedig Nieuwjaar. 
 
Hartelijk dank voor alle hulp. 
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