
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
December  2016 
 
 
Op 23 november kwam Gerrit weer aan op Schiphol, nadat hij vier weken door 
Srilanka had gereisd om alle projecten van onze Stichting  te bezoeken. 
Wij zijn dankbaar voor een veilige thuiskomst en voor het feit dat het goed gaat 
met alle projecten die één voor één bezocht werden. 
Het blijft natuurlijk niet alleen bij het bezoeken en controleren van de projecten. 
Voor alle projecten is geld nodig om ze weer een jaar verder te laten gaan. 
Wat geweldig om te kunnen vertellen dat dat ook weer mogelijk is voor het nieuwe 
jaar 2017. 
 
Zoveel sponsors die ons werk steunen. 
Het is ons weer gelukt om 4.000 loten te verkopen. 
Het afgelopen jaar hebben we op vier markten gestaan. 
Een open dag bij ons thuis en het was weer heel gezellig en een groot succes. 
 
Dan nog de overweldigende hoeveelheid speelgoed die we opnieuw gekregen 
hebben dankzij de actie “Goedzak” van A.H. of mensen die “zomaar “ even wat 
speelgoed bij ons thuis komen brengen.  
Alle mensen die kassabonnen van slager Bouter of zegeltjes van het “Stoepje”voor 
ons sparen. 
Dan een sponsor die er voor zorgde dat we nu een prachtige nieuwe website 
hebben gekregen. 
www.stichtingprojecthulpsrilanka.nl 
 
Daar wordt je toch heel blij van, van zoveel mensen om ons heen die helpen om 
het veel omvattende werk voor de mensen in Srilanka door te laten gaan. 
 
Toen Gerrit in april op bezoek was bij de kleuterschool in Chelvanayagapuram 
mocht hij vertellen dat er in Giessenburg gespaard was om een toilet bij de school 
te laten maken en hij kon het benodigde geld overhandigen. 
Bij het bezoek in november was al het werk gedaan en staat er tot vreugde van de 
juffen en de kinderen een mooi toiletgebouw. 
 
Toch missen er nog steeds “dingen “ bij deze kleuterschool die voor ons in 
Nederland zo heel gewoon zijn. 
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Het zou heel fijn zijn als de school aangesloten zou kunnen worden op het 
elektriciteitsnet en als er buiten speeltoestellen zouden staan bijvoorbeeld: een 
wip, een schommel en een draaimolen. De kosten hiervoor zijn in totaal € 750,--. 
 

 
 
In Pamunagama, waar ook het consultatiebureau staat, dat helemaal gerenoveerd 
is en nu weer op volle toeren draait, kwam ook nog een vraag om hulp. 
Er woont een gezin met drie kleine kinderen. De vader werkt wel maar verdient 
niet genoeg om de moeilijkheden die er zijn op te lossen. 
De moeder heeft altijd problemen met haar knie en kan bijna niet lopen. 
Het zou heel belangrijk voor dit gezin zijn als hun huisje aangesloten zou worden 
op het elektriciteitsnet en de waterleiding. 
De begroting die we hiervoor hebben laten maken komt op € 350,--. 

 

 



 

 

We hopen dat we op de één of andere manier gehoor kunnen gaan geven aan deze 
extra vragen om hulp en in onze gedachten gaan we zelfs nog iets verder, 
misschien kan de moeder ooit eens naar een goede dokter? 
 
In Palayoothu wordt de computer- en Engelse les goed bezocht en vandaag hebben 
we per e-mail bericht gekregen dat er weer certificaten zijn uitgereikt aan 
leerlingen van de computerles. Ook in 2017 kunnen deze belangrijke lessen 
doorgaan. 
 
 

 
 
 
Het multifunctionele Anna Centrum, ook in Palayoothu, wordt zeer doelmatig en 
intensief gebruikt en alles ziet er heel verzorgd en onderhouden uit. 
 
Dit geldt ook voor de weeshuizen in Badulla en Atchuvely, de meisjes die er wonen 
hebben het fijn met elkaar en ook hier zien we weer dat alles goed onderhouden 
wordt. 
 
Omdat we van de vliegmaatschappij toestemming gekregen hadden om 40 kilo mee 
te nemen waren de koffers en tassen propvol en werd er voor verschillende 
projecten veel meegenomen, o.a. voor het tehuis voor ongehuwde moeders in 
Vavunya. 
 
Aan het slot van deze nieuwsbrief willen we iedereen fijne feestdagen wensen en 
een gezond en voorspoedig  2017. 
 
      Een hartelijke groet, 
       Marian en Gerrit Muis.   


