REISVERSLAG 2019

HOME

(groter beeld? Druk op Ctrl en +; kleiner: Ctrl en -)
17 Januari 2019.
We zijn heel en gezond aangekomen in Sri Lanka. Het eerste stuk gevlogen
met KLM en van Abu Dhabi naar Colombo met “SriLankan Airlines”. Wij
Nederlanders proberen z.g. zeer milieubewust te zijn maar tot onze
verbazing kregen we bij “SriLankan Airlines” keurig normaal bestek maar
bij KLM warempel plastic bestek. Verder was KLM trouwens ook prima,
maar dat viel ons even op. Vanmorgen hebben we trouwens al 2
besprekingen gehad over het te bouwen huis en de boot die wel al in
bestelling hebben. Het huis in wording gaan we binnenkort bekijken en
maandag gaan we naar de werf om de boot te bekijken en de kleur verf
uitzoeken. En nu....... even een dutje! De foto is genomen op het vliegveld
in Abu Dhabi.
18 januari.
De afgelopen nacht ongeveer vijf
kwartier per uur geslapen. Wakker
geworden met een zonnetje en een
heerlijke temperatuur van 29o C!
De mensen hier vinden het frisjes.
Op de foto ons terras in de vroege
ochtend. De andere foto van jongens
op het strand. Ze maakten leuke
muziek met schuimplastic. Zo kun je
ook plezier maken!
20 januari.
Wij houden van Sri Lanka, dat is een ding dat duidelijk is. Maar
aan sommige zaken wen je nooit! Zo zijn we vanmorgen op
stap geweest voor de boot. Deze was al besproken voor een
arme visserman. Zijn plm. 6e hands boot was volledig
onbetrouwbaar en zo lek als een zeef. Reparatie was, na vele
oplapbeurten, niet meer mogelijk. Het initiatief voor een
nieuwe boot kwam van mijn ex-collega’s van “Handje
Kontantje” en zij
hebben ook een deel
van het geld bij elkaar gespaard.

Vanmorgen gingen we dus op stap of anders gezegd: gingen
we een uur met de toek-toek op reis. Wij waren in de
veronderstelling dat de boot klaar lag en over vier dagen kon
worden geleverd. Maar helaas de levering kan pas over vier
weken. Maar goed, de boot is in bestelling en alles is in details
afgesproken en de helft is betaald om verdere vertraging te
voorkomen.

Tijdens de reis naar de werf zagen we prachtige stukken natuur maar
kwamen we ook langs een plek waar gisteren 6 jonge mensen waren
verongelukt en 3 gewond! Ze waren nadat ze van een bruiloft kwamen
met de auto achterop een vrachtwagen gereden. Helaas met hoge
snelheid en met 9 jonge jongens in 1 auto gepropt. Ook was er alcohol in
het spel. Maar niettemin 6 families in rouw gedompeld.
Na thuiskomst zijn we nog even weer naar het
strand geweest. Daar waren ze aan het vissen .
Dat doen ze met een heel groot net en dat
wordt dan met een stel vissers naar de kant getrokken.
Helaas was de vangst maar 1 kilo vis en dat moet dan met al die vissers
worden verdeeld. Ondertussen zat ik heel gezellig met een standverkoper te
praten.

De strandverkopers komen alleen nog maar bij ons langs voor een
praatje, ze weten na zoveel jaar
dat we al hun waar al eens hebben gekocht en ons huis vol staat met
allerlei Sri Lanka spullen.
Ondertussen zijn we nog steeds op onderzoek naar de achtergronden
van verschillende mogelijke objecten.

22 januari. (1)
Hier in Sri Lanka wonen veel familieleden in een kring bij elkaar. Elk in een eigen huis.
De familie waar we het nu over hebben, hebben met drie gezinnen (9 personen) 1 toilet bij het huis
van de schoonzoon.
Zijn vrouw is een paar jaar geleden overleden en hij woont nu dus nog tussen zijn schoonfamilie. Nu
wil deze schoonzoon niet meer dat ze bij hem naar het toilet gaan. Het gevolg dus, grote ruzie want
je kunt warempel je toiletgang niet uitstellen tot je ergens bent waar wel een toilet is. Een toilet is
toch voor iedereen een hygiënische levensbehoefte.
De moeder woont met haar kleindochter in 1 van de huizen
en daar hebben we vier jaar geleden een houten huisje voor
gebouwd omdat het oude totaal niks meer voorstelde.
Destijds vonden we al dat een houten huisje vlak bij zee heeft
geen lange levensduur, maar we hadden toen niet genoeg
geld meer om een stenen huisje te bouwen.
Nu vier jaar later blijkt het dus waar te zijn dat na vier jaar
zo’n houten huisje weer zo lek is als een zeef.
Zo was het huisje voor 2015.

Het dak is nog goed (golfplaten) maar in de regentijd gaat de regen door de muren en kan mama niet
in haar huisje slapen.
2.

Door de ruzie om het toilet wil nu de schoonzoon ook niet meer dat zijn schoonmoeder in de
regentijd bij hem binnen komt slapen. Dus….. de afgelopen regentijd heeft ze buiten onder een afdak
geslapen. Een niet te aanvaarden omstandigheid.
Nu hebben wij besloten, en morgen begint de bouw, om een toilet te bouwen bij de zoon zijn huis en
de muren van het huis van de moeder in steen te laten optrekken. Het dak is nog goed, dus dat kan
er zo weer bovenop.
Op de foto het huisje waar vier jaar geleden een nieuw houten huisje voor in de plaats kwam.
22 januari. (2)
We hebben weer overleg gehad over het te bouwen huis.
Eerst even het geheugen opfrissen: dit voorjaar is er in de bergen
een huis van de aardbodem verdwenen door langdurige heftige
regenbuien en daardoor ontstane modderstromen. Dit huis was
van de pleegouders van onze vriend. Hij was al jong wees geworden
en door de mensen van het verwoeste huis als een eigen kind
opgenomen.
Wij kregen dit voorjaar dus de noodkreet dat het huis van zijn
stiefouders helemaal was verwoest. Ze zijn onder een zeiltje gaan
wonen. Maar in de bergen kan het heel koud zijn Het kan er zelfs
vriezen. Dus hebben wij besloten om vast met de bouw van een
nieuw huis te beginnen. Op de foto het nieuwe huis in aanbouw.
Op 1 februari zullen we gaan kijken.
Een hele mooie bijkomstigheid: Er wordt op papier vastgelegd dat
wanneer de stiefouders komen te overlijden, het huis voor de
vriend van ons is. Momenteel leeft hij ook in zeer armelijke
omstandigheden en heeft nu een armoedig kamertje om in te
wonen. Maar hierdoor heeft hij wel een mooie toekomst voor ogen.
22 januari. (3)
Vanmorgen even op een deel van het strand geweest, dat door toeristen
gemeden wordt. En dat zijn geen beslist geen kleine oppervlakten. Maar
begrijpelijk is het wel dat toeristen hier niet komen, Schrikbarend
hoeveel vuilnis daar gedumpt wordt. Stinken, onbeschrijfelijk….. Om een
beetje “aroma” aan de vis te krijgen liggen er zelfs visjes te drogen.
Maar goed dat je niet alles weet wat je
op je bord krijgt.
Ik heb er even foto’s van gemaakt om op
te sturen naar de overheid van Sri Lanka.
Want de verantwoordelijkheid ligt bij de
overheid. Maar er is ook zeer zeker een
mentaliteit verandering nodig bij de bevolking. Maar je moet toch
ergens beginnen. Het land is prachtig en heeft veel natuurschoon.
Maar om het zo teloor te laten gaan…..
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23 januari.
Zo zijn we zaterdag op bezoek geweest bij een vriend van kennissen uit Urk. Want vlak voordat wij
vertrokken naar Sri Lanka is er van hun een hechte vriend overleden. Nog jong en had een vrouw en
1 dochtertje. Van hun kregen we een envelop mee voor de weduwe. De vriend en zijn gezin woonde
aan de oostkust van Sri Lanka omdat hij daar werkte. Nu hij is overleden had zij daar niemand en is ze
naar haar zus in Jaffna gegaan. Ze moet daar in haar verdriet en armoe, (want al werkte hij, hij was
de laatste jaren veel ziek en dus geen inkomen, ) een nieuw leven proberen op te bouwen en dat
kost geld vooral schoolgeld voor haar dochtertje. En de begrafenis moest nog worden betaald, hier
hebben ze geen begrafenisverzekering en al was die er wel dan was er geen geld voor. Dus namens
jullie allen hebben wij gemeend ook een bijdrage te geven voor de begrafenis.
Ook hebben we een fiets gekocht. Hierop kan Wim zich deze weken
eerst verplaatsen en aan het eind van onze vakantie geven we deze
aan een arme helper van een visserman die een eind moet lopen om
bij de boot te komen.
Vanuit Nederland kregen we verschillende mobieltjes mee. Er zijn er
al verscheidene geschonken. Vooral aan strandverkopers en toektoek-chauffeurs. Ze kunnen niet zonder.
Vanmiddag krijgen we bezoek van een vissersgezin en ook de vader gaat elke nacht de zee op zonder
telefoon. Aan hem zullen we ook een mobiel geven en als we er aan denken er een foto van maken.
Nederland: onze dank en die van de mensen in Sri Lanka is groot Deze eerste week is er al zoveel
gebeurd dat we warempel geen tijd hadden om alles op Facebook te zetten.
24 januari.
Weer twee mobieltjes uitgereikt. Er gingen er al velen voor dankzij al de
mobieltjes die we van veel mensen meekregen. De ene was voor een
strandverkoper die hem als huwelijksgeschenk aan zijn
zus wil geven (foto links).
De ander is voor de genoemde visserman (foto rechts).
Nu heeft hij telefoon op zee. Alle ontvangers zijn er heel
blij mee.

24 januari.
Voor de vrouw van een visserman een naaimachine gekocht. Voor haar
trouwen werkte ze in een confectieatelier. Ze heeft nu een man en twee
kinderen, een jongen en een meisje.
Het inkomen van haar man is momenteel door de slechte visvangst zeer tot
zeer slecht. De slechte visvangst komt door de weersomstandigheden en de
zee hier is al vele kilometers vanaf de kust leeg gevist. Nu was er ook nog de
ramp dat de visserman in glas heeft getrapt en dat is zo erg aangekomen dat
hij 4 weken bedrust moest houden. Ja en dan komt er helemaal geen geld
binnen. Dus je vraagt je af, hoe zijn ze die vier weken doorgekomen. Nu
loopt hij nog te hinken maar gaat al wel weer de zee op om te vissen.
In Nederland hadden we hierover al wat verteld en jullie hadden het op de verantwoording op onze
site al kunnen lezen. Maar we kregen een donatie mee met de wens dat ze het wel heel mooi
zouden vinden als daar een naaimachine voor werd gekocht met accessoires. De accessoires zijn nog
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niet gekocht, maar dat komt nog. De vrouw wou liever eerst eens bekijken wat voor soort klosjes
garen er bij hoorden en dan gaan we kijken naar garen en stof.
Ze is heel enthousiast en blij want ze heeft nu al plannen om ook voor anderen, tegen betaling te
gaan naaien. Dit kan hun inkomen aanmerkelijk gaan veranderen. Dank, dank, dank!
26 januari.
Op de bouw wezen kijken naar de vorderingen van het huis en de wc.
Het gaat razendsnel!! De septictank zit al in de grond. Hiervoor moesten
ze een gat graven van 8 meter diep en dat met de hand. Maar het is
gelukt en de tank zit er in met een deksel erop. Ook de muren van de wc
zijn al een stuk opgemetseld.
Ze waren vanmorgen nog druk met de muren bezig op te metselen van
het huis. Het grootste deel staat er al. Alleen maar 1 klein raampje, maar
dat was op verzoek van de vrouw. Ze wilde liever geen grote ramen want
ze zei , ik heb toch meestal de deur open staan en dan komt er genoeg
licht binnen. Ze denken dat over 5 dagen alles klaar is. Dus…. Super snel
28 januari.
Het jongetje op de foto, krijgt dankzij jullie, al enkele jaren Engelse
les. En hij kan het al verbazend goed spreken. Wij hebben deze lessen
betaald zodat hij in elk geval nog een jaar de lessen kan volgen.
Wij hoorden via via dat ditzelfde gezin ook grote problemen had om
het schoolgeld voor dit jongetje te betalen. Hier in Sri Lanka is geen
regeling om armlastige gezinnen te helpen. Dit jongetje kan dus goed
leren, en al kon hij dat niet, dan is het toch afschuwelijk dat hij niet
meer naar school zou kunnen gaan. Wij hebben dus gemeend om
deze kosten tegelijk met de Engelse les te betalen.
Voor de ouders een zucht van verlichting en het jongetje blij want hij
gaat graag naar school.

29 januari.
Het huis van de weduwe is zo goed als klaar, ze heeft er de afgelopen
nacht al in geslapen! Zó blij met haar huis
dat klein is, maar droog, waar ze ondanks
de regentijd gewoon dag en nacht in kan
blijven slapen en ook de wc is helemaal
klaar. Nu kan de schoonzoon dus gewoon
op zijn eigen toilet blijven, zonder
pottenkijkers van de rest van de familie.
En de rest heeft nu dus ook een eigen
toilet.
Het is toch werkelijk te gek voor woorden
om met drie huizen samen één toilet te
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moeten delen. Maar iedereen kan nu rustig naar zijn eigen w.c.; de één zit nu eenmaal wat langer
dan de ander en zo ontstaan de irritaties
Een foto van het hele huis maken is onmogelijk, je hebt buiten geen
ruimte want rondom staan schuttingen, struiken o.i.d. Op de foto
kun je nog zien dat de vloer rood wordt gemaakt. Dit is de laatste
handeling van de aannemer. Het rood maken van de vloer is hier
gebruikelijk, er komt geen vloerbedekking overheen.

29 januari.
Vanmorgen hebben we de brillen afgeleverd bij een opticien die hier geweldig
blij mee was. Natuurlijk kreeg de bril van onze kleinzoon Niels extra aandacht
(zie foto). Jonge kinderen zie je hier nauwelijks met bril. Alle brillen werden
voorzichtig uitgepakt en tentoongesteld. Natuurlijk verkoopt deze opticien ook
nieuwe brillen, maar volgens hem zijn er heel veel arme mensen die een bril
nodig hebben maar niet kunnen betalen. Na bewerking krijgen de brillen een
tweede leven. Van de ene bril worden de glazen gebruikt van de ander het
montuur. De aanvoer van brillen was dermate groot dat een deel per
container naar Sri Lanka werd verstuurd. Hartelijk dank brillenverzamelaars!!!
30 januari.
Wij zagen vandaag de olieboer hier rondrijden. Dit is in Nederland al
wel heel veel jaren geleden. Je moet toch al een behoorlijke leeftijd
hebben bereikt om dit nog te herinneren.
31 januari.
Zondag a.s. is het kerkfestival. Dit is
zoals we elk jaar schrijven, het
belangrijkste feest in het jaar.
Zo’n festival is voor elke kerk op een
andere zondag. Alle kerkmensen
steken zich op die dag in hun
paasbeste kleren en gezamenlijk
wordt er die dag twee keer naar de
kerk gegaan en tussendoor bij elkaar gegeten en een gezellig
samenzijn. Dit zijn voornamelijk allemaal arme vissersgezinnen. Elk jaar zijn wij hun nog tegemoet
gekomen door eten te kopen, dat dan de zaterdag van tevoren wordt klaargemaakt. Omdat wij
morgen naar het huis in de bergen gaan hebben wij vanmorgen al voorbereidingen getroffen. Wij
hopen zaterdagavond terug te zijn, omdat we voor zondagochtend zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan deze feestelijke dag. Alhoewel ik het altijd wel een warme zit vindt zo’n hele dag. Maar
dat laten we niet blijken want het is hier echt het kerkfeest van het jaar!
1 en 2 februari.
Voor het huis in de bergen dat in mei door de modderstromen werd verwoest, is dankzij alle
donateurs uit Nederland , een nieuw huis gebouwd. Wij kregen bericht dat het klaar was.
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Vrijdagmorgen vertrokken wij om daar te gaan kijken. De
pleegzoon van de familie had een auto gehuurd en wij
mochten mee. Wij hadden trouwens nooit verwacht dat het
zó hoog en ver in de bergen was, wel vijf en een half uur
rijden. Allemaal haarspeldbochten en moeilijk begaanbare
wegen. De laatste km moesten we lopen want kon je niet
verder met de auto. Hoe ze alle materialen ooit bij de bouw
hebben gekregen is ons een vraagteken.
Maar…. De natuur onderweg was fantastisch!
Het huis is groter en dus duurder geworden dan we dachten.
Maar het is dan ook een “mantelzorghuis”.

Daar aangekomen stonden er al heel veel mensen op onze komst te
wachten. Allemaal buren van heinde en ver, want dichtbij woont er
niemand, en familie. Zij hadden allemaal meegeholpen met de bouw van
het huis. Wat wij niet wisten is dat het een heel groot huis is geworden,
het is nog niet bepleisterd, maar we vertrouwen erop dat dat prima voor
elkaar komt. Want deze lange tocht maken we niet nog een keer. Het
huis is zo groot geworden met de gedachte aan mantelzorg. De man en
vrouw hebben een zoon van 27 en een dochter van 20. Wanneer zij gaan
trouwen kunnen ze er zo bij intrekken en kunnen de ouders verzorgen.
Wanneer de ouders
overlijden dan is het huis
voor de pleegzoon. Dat is op papier vastgelegd.
De mensen waren natuurlijk heel blij en dankbaar en
bedankten jullie wel honderd keer. De nacht nadat wij
er waren hebben ze voor het eerst in het huis
geslapen. En de volgende dag werd er via de
pleegzoon gebeld dat het geweldig was bevallen en
ondanks de hevige regen die nacht konden ze droog
slapen. De vader was net gisteren uit het ziekenhuis
ontslagen, daar had hij vier dagen gelegen met
ademhalingsproblemen. Hij ziet er ook erg kwetsbaar uit. Donateurs, dank, dank, dank namens de
bewoners.
3 februari.
Het kerkfestival was weer zoals elk jaar een gezellig feest. Het
was een lange warme dag voor ons maar daar hebben de Sri
Lankanen blijkbaar geen problemen mee. Op de foto kun je de
mensen in en bij de kerkdienst zien. Er waren wel duizend
mensen aanwezig in en rondom de kerk. Van baby tot oud. De
kerk is aan alle kanten open en het gesproken woord wordt met
een luidspreker over de hele buurt gehoord!
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5 februari.
Naar de kunstbenenspecialist geweest.
De man op de foto was in militaire dienst. Hij is drie jaar geleden, in de
oorlog met de Tamiltijgers, op een mijn gestapt. Natuurlijk een ware
explosie. Hij is 5 keer aan zijn been geopereerd. Bij iedere operatie was
het noodzakelijk dat hij weer een stukje van zijn been moest inleveren.
Nu is zijn been afgezet tot net onder de knie. Indertijd heeft hij het
huidige kunstbeen zelf moeten betalen. Dit been weegt 7,5 kg. Hij was
dus in dienst voor de regering, maar schandalig, de regering laat deze
mensen volledig in de steek. Ze krijgen 1 maandsalaris mee en een
lintje en dan moeten ze zichzelf maar verder redden. Geen enkele
financiële hulp. Deze man is getrouwd en heeft twee dochters, 1 van 7
jaar en 1 van 4 jaar. Hij moet voor zijn gezin dus de kost verdienen
maar wij hebben gezien, hoe moeilijk dat lopen gaat met een been van
7,5 kilo. Dus geen werk….
Nu zijn we dus met hem naar de kunstbenenspecialist geweest. Daar is
zijn goede voet en been opgemeten en de materialen voor een nieuw
been zijn besteld. Dit nieuwe been weegt 1 kg. Dus 6,5 kg verschil. Hij
krijgt bericht wanneer de materialen zijn aangekomen en dan moet hij
drie keer terugkomen om te passen en voor therapie, want het lopen zal
nu weer heel anders zijn. De specialist doet zijn
uiterste best om alles voor elkaar te hebben voor wij
weer naar Nederland gaan. Want wij willen hem nog
graag een keer zien lopen met zijn nieuwe been.
Of hij blij was met zijn nieuwe been, is gewoon niet in woorden uit te drukken, de
tranen stroomden hem over de wangen van blijdschap. En hij kon niet anders
zeggen dan: “I am so happy!” Het kostte ons moeite om ook niet emotioneel te
worden. We voelen ons gezegend dat we dit namens heel velen in Nederland mogen doen.
6 februari.
Een leuke onverwachtse ontmoeting op straat. Een man vroeg
aan ons “herken je me nog”? We moesten een ontkennend
antwoord geven, want wij herkenden hem niet. Nu bleek dat
hij een zoon was in een gezin van 9 personen, dat direct na de
tsunami in een tent woonde van Don Bosco. En wel op een
tentenkamp met 400 warmte en de tenten stonden bovenop
elkaar! Voor dat gezin hebben we hier in Sri Lanka in 2006 de
allereerste woning gebouwd. Inmiddels zijn het er maar liefst
23 geworden!
Hij vond dat wij oud waren geworden, maar tja we zagen hem
ook 13 jaar geleden, daarna niet meer. We gaan niet elk jaar
alle gebouwde huizen bij langs want dan komen we niet meer
toe aan nieuwe projecten. Toch leuk om hem nog eens te
ontmoeten en hij beloofde binnenkort nog eens bij ons op
bezoek te komen om bij te praten.
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7 februari.
Een vriend van ons (visserman) kwam ons gisteren verrassen.
Hij bakte garnalen voor de lunch op
brood. Dit is zo verrukkelijk lekker en we
kunnen zelf lui in de stoel gaan zitten
afwachten. Dit zijn nog eens heerlijke
verrassingen. Er bleef nog genoeg over
om vandaag weer warm te maken. We
zitten nu al te wachten op lunchtijd.
De garnalen zagen er niet uit, maar ze smaakten vurrukkeluk!!

8 februari.
Alwéér een vissersvrouw die het inkomen van haar man een klein
beetje wil aanvullen. Het is fantastisch dat de vrouwen van de vissers
hier initiatief tonen om hun leven wat te verbeteren. In dit geval gaat
het om een vissersvrouw die maaltijden klaar maakt. Op de foto’s zien
we haar met de schort voor, die wij uit Nederland voor haar
meebrachten.
Elke avond kookt ze maaltijden voor mannen die jarenlang aan de
bouw werken van een reusachtig nieuw hotel. Deze mannen wonen
allemaal ver weg en hebben hier dus een kamer gehuurd. Nu kunnen
zij voor een goedkope prijs een maaltijd bij deze vrouw kopen en
zodoende is haar inkomen ook verbeterd!
Maar ze had geen koelkast en wat moet je hier in deze temperaturen
beginnen zonder koelkast.
Dus haar prima initiatief om maaltijden te koken hebben wij dankzij jullie donaties kunnen belonen
met een koelkast. De maaltijden die zij kookt die kosten de mannen
60 eurocent per maaltijd, veel is dat niet maar ze hoopt natuurlijk
op een goeie respons zodat er meer mogelijkheden uit voortkomen.
Ze verpakt de maaltijden in een pagina van een krant en reikt ze aan
de mannen uit door het slaapkamerraam. Dat is haar loket. Soms
zijn het drie maaltijden maar een enkele keer heeft ze een
fantastische dag dan komen er 10 mannen om een maaltijd.
Witgoed is hier erg duur omdat alles geïmporteerd moet worden.
Trouwens het is echt schandalig dat de regering van Sri Lanka ook
de prijzen van levensmiddelen zoals rijst en groente enorm heeft
opgedreven. Ga je hier naar een supermarkt dan ben je praktisch
net zoveel kwijt als in Nederland. En de salarissen, als er werk is, zijn
zeer laag. Hoe ze hier rond moeten komen…..
8 februari. (a)
De strandverkoper van kraaltjes en doeken kan dankzij jullie weer een jaar lang
zijn artikelen op het strand verkopen.
Veertien dagen geleden was deze licentie aangevraagd.
De strandpolitie is heel streng in het controleren van deze licenties.
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9 februari.
Vanmorgen ging Wim zoals veel morgens naar de vismarkt. Maar tot onze
grote verbazing was het
280 C (uniek laag) en het regende! Dit hebben we in Sri Lanka nog nooit in de
morgen meegemaakt. Inmiddels schijnt trouwens de zon weer. Maar Wim dus
naar de vismarkt. Hier is de afvoer van regenwater een groot probleem.
Sommige straten staan blank en Wim moest dus ook door een straat vol
water om bij de vismarkt te kunnen komen.

10 februari.
Zaterdagavond een bezoek gebracht bij de familie die als ondersteuning van
hun inkomen een naaimachine van jullie kregen. Want de vissers verdienen
wel heel erg weinig en daar kan een gezin niet van
leven. De vissers zelf hebben geen alternatief voor
ander werk. Dat is er niet en bovendien zijn bijna
alle vissers analfabeet. Deze actie voor een
naaimachine is een schot in de roos. Heel blije
mensen en petje af hoe ze nu al met de
naaimachine kan werken. Het is nog geen veertien
dagen geleden dat we hem kochten en ze naait er
nu al op als een tierelier, fantastisch. Ze heeft om de machine uit te
proberen al verschillende kussens gemaakt. Om en goede start te kunnen
maken is er ook materiaal als stof, garen, schaar enz. gekocht.
11 februari.

Deze meisjes krijgen al heel wat jaartjes Engelse les. We hebben nu ook weer voor een jaar de lessen
betaald.
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12 februari.
Onze toek-toek-chauffeur kennen we al heel lang. Toen we hem
voor de eerste keer ontmoetten, woonden ze in het hutje op
de foto (links). Met een ziek jongetje en geen werk en dus ook
geen inkomen. Hij is analfabeet en zodra hij in een boot stapt is
hij zeeziek, dus werk is zeer moeilijk te krijgen.
In 2009 konden we dankzij alle donaties uit Nederland een huis
voor ze bouwen (foto
rechts).
Dankzij dit nieuwe stenen huis is het jongetje een gezond
ventje geworden , alleen wat klein voor zijn leeftijd. Maar toen
hadden ze in 2009 wel een huis maar nog steeds geen
inkomen!
Gelukkig konden we in 2010, weer dankzij de Nederlandse
donaties, een tweede hands toek-toek kopen en hierdoor heeft hij nu dus ook werk. Ze verdienen als
toek-toek chauffeur niet veel, maar genoeg om te kunnen eten. Het is heerlijk te zien hoe zo’n gezin
een beetje boven Jan komt dankzij deze hulp.
Hij mag dan analfabeet zijn, maar hij is een uitstekend toek-toek-chauffeur, wij hebben heel veel
steun aan hem want hij weet veel van alles hier uit de omgeving, is heel attent en clever. Wanneer
hij ergens met ons naar toe gaat hoeven we niet bang te zijn dat we iets laten liggen, of vergeten het
licht uit te doen of de deur op slot, want hij ziet en denkt overal aan.
Maar nu komt natuurlijk de clou: hij heeft een ongeluk gehad met z’n toek-toek (niet door zijn
schuld) en de voorkant is ontzet en de
versnellingsbak kapot. Bovendien was de
bodem al zo slecht en verroest en met grote
gaten, dat hij er al geen grotere ritten mee
durfde te doen. Hij zag er letterlijk geen gat
meer in. Dus toen was de vraag, voor veel geld
deze oude toek-toek laten maken of omzien
naar een andere. Dat laatste is het dus
geworden en nu kan hij weer heel lang blijven
rijden en zijn beroep uitoefenen. Want zonder
toek-toek zou hij weer zonder werk zitten.
En dit allemaal dankzij de vele giften uit Nederland. Een diepe buiging voor alle donateurs die hier
aan hebben bijgedragen, hetzij met een kleine of soms ook een heel grote gift. Alle bijdragen samen
maakten er een groot bedrag van!
13 februari.
In een restaurant hier in de buurt zagen we al wekenlang iemand lopen met
een losse schoenzool. De zool klepperde bij elke stap. En natuurlijk geen geld
voor nieuwe schoenen. Dus….: nieuwe schoenen gekocht.
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14 februari.
Als je hier naar een arts in het ziekenhuis moet
(poliklinisch) dan kan dat niet op afspraak. Je moet in de
wachtkamer gaan zitten en wachten op je beurt. Er zitten
dan geen 5 of 6 patiënten te wachten, maar dertig of
vijftig wachtenden. En dat duurt soms uren. Dat hebben
wij ook aan den lijve meegemaakt.
Dinsdagmorgen ging hier in de buurt een visserman van
38 jaar met pijn in de borst van boord. Hij is met zijn
dochter om 11 uur naar het ziekenhuis gegaan. Al zittend in de wachtkamer werd het 12 uur, 1 uur, 2
uur, 3 uur en om 4 uur was hij aan de beurt. Maar toen was het te laat want hij was, al wachtende, in
de wachtkamer overleden. Diep en diep triest, dan ben je op tijd in het ziekenhuis en doordat er
geen eerste hulp is, is dit dan het einde. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.
Een visserman hier in Sri Lanka moet rondkomen van een heel klein beetje geld daarom hebben wij
gemeend om de weduwe met een klein bedrag te helpen om de begrafenis te kunnen betalen.
15 februari.
De naaimachine die we aan de vrouw van een visserman hebben
gegeven, was zo’n succes zodat ze al volop aan het naaien is Dat we
vonden dit een goede actie om nogmaals te herhalen. Maar nu aan
een andere vrouw. Deze vrouw is een ontzettende doorzetster om zo
goed mogelijk voor haar gezin te zorgen. Ze heeft een man en twee
kinderen, een jongen en een meisje. Ze kookt b.v. ook eten, om dat op
de vismarkt aan de vissers te verkopen. Respect voor haar hoe ze er
het beste van wil maken.
Deze beide vrouwen zullen niet elkaars concurrenten worden, door
voor anderen te naaien want ze wonen ver uit elkaar. Morgen wordt
de naaimachine geïnstalleerd. Ze was er natuurlijk heel erg blij mee en
zo enthousiast dat ze haar dochtertje beloofde het haar ook te leren.
Op de foto is ze overigens de machine nog aan het uitproberen in de winkel.
16 februari.
Weer een gezin die met een ander gezin gezamenlijk een wc hebben.
En ook hier is regelmatig trammelant over het gebruik hiervan. Het
zijn twee huisjes en naast het ene huisje staat het hokje van het toilet.
Veel gezeur over en weer en juist voor het dochtertje van ongeveer 16
jaar is het heel vervelend op zo’n gedeeld toilet. Als zij op de w.c. zit,
dan komt de buurman te rammelen van: “Opschieten, ik moet er in!
De vader werkt 3 dagen per week als tuinder en heeft dus geen geld
om een toilethokje te betalen. Er is nu opdracht gegeven voor een
tweede wc vlak naast het huisje. Het hele huisje was trouwens een
verdrietige toestand om zo te moeten wonen. De metselaar heeft de
maten opgenomen van de wc en zal volgende week beginnen met het
plaatsen van de septic tank en zal er voor zorgen dat het klaar is voor
wij naar huis gaan.

12.

18 februari.
Wij waren uitgenodigd op de lunch van een moslim
huwelijksfeest, officieel met een prachtige uitnodigingskaart.
Dit hadden we nog nooit meegemaakt en we waren dan ook
heel benieuwd hoe dat zou gaan. Er waren ongeveer 300
mensen uitgenodigd en aanwezig. Een enorme drukte van
belang. Het was buiten, alleen voor de vrouwen was er plaats
in een gebouw. Met 5 personen waren wij de enigste mensen
uit Europa. De mannen zaten allemaal op de grond en ook de
vrouwen maar die dus binnen. We werden allerhartelijkst
ontvangen en de hele tijd dat we er waren op handen
gedragen. Voor ons was er buiten een tafel met stoelen,
borden en bestek en een enorme hoeveelheid eten. Grote
ketels met rijst waren er ’s morgens gekookt. 50 kg rijst. En van
alles erbij groente, garnalen, rundvlees, kip en een heerlijk
toetje. Er wordt bij de moslims geen alcohol geschonken en er
wordt ook niet gerookt. Wel was er Sprite en Cola.
De maaltijd smaakte voortreffelijk en je kon net zoveel eten als je
wou. Daarna wat rond gewandeld tussen al de gasten. Wim
kende er heel veel mensen, vooral van het strand en de volleybal
van 20 jaar terug. Het bruidspaar had elkaar 3 dagen geleden
voor het eerst gezien. Ook nu zat de bruid tussen de vrouwen
binnen en de man liep net als alle andere mannen buiten. Ik had
het geluk dat ik een vrouw ben en overal mocht komen, ook
binnen bij de vrouwen, daar mocht Wim natuurlijk niet binnen.
Het was een mooie ervaring en heel gezellig maar je moet er toch
niet aandenken te trouwen met een man die je net drie dagen
terug voor het eerst hebt gezien.
De vader zei dat het een hele
goeie lieve man was en daar
moet ze dan toch op vertrouwen.
Voor zo’n bruiloft moeten ze heel
veel geld lenen bij de bank en daar moeten ze dan hun hele leven
krom voor liggen. Ook veel mannen gaan direct na hun huwelijk
werken in het buitenland zoals b.v. Dubai, Saoedi Arabië, Israël, Italië
en noem maar op. Trouwens nog niet zoveel jaar geleden werden er
bij ons ook grote bruiloften gegeven waarvoor soms het geld geleend
moest worden. Er waren soms mensen 25 jaar getrouwd en was de
huwelijksbruiloft nog niet afbetaald. Toen wij jong waren zaten de
mannen en de vrouwen ook nog apart op een verjaardagsfeestje.
Toch blijft de beleving van de Islamitische religie een groot verschil met de onze.
Vanmorgen kregen we nog een leuk bericht over de tweede naaimachine. De vrouw krijgt een week
lang gratis les van een gevestigde kleermaker om kleding te leren herstellen. Herstellen komt hier
natuurlijk vaker voor dan het naaien van nieuwe kleding.
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19 februari.
Groot feest!! De boot is te water
gelaten. Het is een prachtige “dichte”
boot geworden: rood, wit, blauw van
de Nederlandse vlag en de letters
“Handje Kontantje” in de kleur van het
oorspronkelijke logo. Deze naam
herinnert mij aan 21 fijne werkzame
jaren met fijne collega’s die ook nu
weer klaar stonden om te helpen. De
nieuwe eigenaar en zijn helper waren
in de wolken want zij hebben nu weer
volop gelegenheid om te vissen en dus
te zorgen voor hun gezinnen. Van 1
boot leven 2 gezinnen. De eigenaar
moet een helper hebben want alleen
kun je niet vissen. Dus de helper is wel
net zo blij als de eigenaar. De motor van de oude boot kon gelukkig nog worden gebruikt.
Holland: bedankt!
Zo zag de oude boot er uit. Door de gaten kwam
het zeewater naar binnen stromen. Veel te
gevaarlijk om mee de zee op te gaan!
Rechts: de “Handje
Kontantje” op de wal.
Van hier werd ie naar
de waterlijn geduwd.

Wim had meegeholpen de boot van de (hoge!) wal te duwen en
mocht als beloning een eindje mee de zee op!

20 februari.

Vanmorgen midden in de rimboe aangekomen. Komen we bij een
steenfabriek met huisjes er omheen waar de medewerkers wonen. Bij
een steenfabriek moet je niet denken aan een dichte ruimte zoals bij ons
maar het is buiten. De stenen worden met de hand gemaakt. Bergklei
wordt in een mal gedaan en dan gestapeld in rijen zodat de zon ze kan
drogen. Dit allemaal met de hand en de arbeiders staan de hele dag in de
hete zon en verdienen hier 70 cent per uur mee!
Dus jullie begrijpen: dit is voor deze gezinnen armoe troef! Het bleek ook
nog dat voor de huisjes waar ze in wonen door de eigenaar veel huur
wordt gevraagd, dat moet dus allemaal van die 70 cent worden betaald.
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Wij ontmoetten hier vanmorgen een gezin man, vrouw en drie
jongetjes. De oudste is nu 4 jaar en gaat binnenkort naar school. Ze
hadden alles wat er voor de school nodig was bij elkaar gespaard
zoals schooluniform, schoolboeken enz. Alleen ze hadden geen
geld meer voor schoentjes voor het jongetje. Dus wat doe je dan,
dan geef je wat geld om schoentjes te kunnen kopen.
Rondom deze fabriek wonen 30 gezinnen
en na dit bezoek zijn we naar de
supermarkt gegaan en hebben daar 30
voedselpakketten besteld. Die gaan we
morgen brengen, er is een tijd afgesproken
wanneer we met deze pakketten zullen
komen. In deze pakketten zitten 16 items
w.o. rijst, suiker, zout, kruiden, zeep, kokosnoot, aardappelen, een pakje
koekjes enz.
21 februari.
De voedselpakketten zijn uitgedeeld. Zoals
elk jaar weer was het prima geregeld. De
mensen zaten allemaal al op onze komst te
wachten. Eén man had de hele organisatie
in de hand en noemde iedereen bij naam
om het pakket te halen. Maar voordat het
zover was gingen ze allemaal in een kring
staan en werd er gebeden.

Deze groep mensen was wel echt het
aller, allerarmst. Het was weer heerlijk
om deze pakketten te kunnen uitdelen
maar dit keer ook met een emotioneel
gevoel en een gevoel van te kort
komen. Een gevoel dat we deze
mensen eigenlijk veel meer zouden
moeten helpen dan alleen maar een
voedselpakket. Onze tranen waren dan
ook heel dichtbij. Natuurlijk waren de
mensen er heel erg blij mee, maar wij
schaamden ons voor ons leven in
weelde.
22 februari.
Voor de tweede keer deze week naar Chilaw gereden. Twee uur heen en twee uur terug in de toektoek. Op de heenweg over de kustweg maar terug over de grote weg want na de heenreis was elk
onderdeel in ons lichaam door elkaar gerammeld. We gingen naar Chilaw om weer een boot te
bestellen. De tweede in deze vakantie. Nu eerst de story: een week voor onze komst hier, ging een
visserman ’s nachts de zee op om te vissen.
15.

Zijn helper wou niet mee omdat hij de bodem van de boot te gevaarlijk vond. En ja kilometers op zee
kwam er al water in de boot, totdat hij zo vol water was dat de boot brak en omsloeg. De visser lag in
zee en kon zich vasthouden aan een stuk van de boot. Een stuk of vijf vissers weten van elkaar waar
ze ongeveer zijn. Alle boten hebben een registratienummer waardoor ze elkaar via GPS navigatie in
de gaten houden en ineens misten ze het signaal van onze visser en zijn op zoek gegaan. En gelukkig
hebben ze hem gevonden en hem bij zich aan boord genomen. De boot
van onze visser was inmiddels geheel gezonken. De helpers hebben toen
naar de wal gebeld dat ze eraan kwamen met de visser van de
omgekomen boot want hij was natuurlijk drijfnat en onderkoeld.
Gelukkig liep dit goed af maar de boot ligt op de bodem van de zee…..
Daarom hebben wij gemeend om dankzij jullie allen voor deze man ook
een boot te bestellen.
En wie schets onze verbazing? Omdat wij op 13 maart weer naar huis
gaan, is de boot volgende week zaterdag al klaar!
Op de foto de visser met zijn vrouw, die ze pas van zijn noodtoestand op
de hoogte brachten toen hij weer aan wal was.
23 februari.
Onvoorstelbaar, zoveel
felicitaties voor mijn
verjaardag. Allemaal heel
hartelijk dank hiervoor. Het
doet je zo goed al de goeie
wensen. We hebben ook een
heerlijke dag gehad.
Het begon al ‘s nachts met de
felicitaties van Wim. En daarna
van de kinderen, via videobellen. In Nederland was het
toen nog half 8 in de avond.
Video-bellen is toch zo mooi! Zo blijf je elkaar gewoon zien
de weken door.
's Middags zijn we met 7 kinderen en 12 volwassen
vrienden naar een eiland geweest om de verjaardag te
vieren en dat was een groot succes. We moesten er met
twee boten naar toe en dat op zich is al een feest.
Iedereen die eraan heeft meegewerkt om mijn verjaardag
tot en groot feest te maken, hartelijk dank
24 februari.
Een officiële opening van een toilet doormiddel van het doorknippen van een
lint. Ik denk niet dat er nog meer mensen zijn die dit hebben meegemaakt. Het
overkwam ons. Wim mocht de officiële opening verrichten. De mensen zijn zo
ontzettend blij met een eigen toilet, dat ze er echt een feestje van maakten.
Deze mensen zijn werkelijk heel arm maar wij werden wel getrakteerd na de
opening met cake, rijst en frisdrank. Je vraagt dan niet hoe ze deze dingen voor
elkaar hebben gekregen want ze zijn zo blij en dankbaar dat ze iets terug willen
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doen in de vorm van iets te eten en te drinken. Weer mensen blij kunnen maken met een wc, wat
toch wel een “levensbehoefte” is.
25 februari.
Vanuit Nederland kregen we nog een gift gestort om te gebruiken voor de
kinderen van de steenfabriek naar eigen keuze. Wij hebben dit geld als
aanvulling gebruikt voor schoenen voor de schoolgaande kinderen. Dit zijn elf
kinderen. Schoolgaande kinderen dragen een uniform en daarbij ook allemaal
dezelfde schoenen. De jongens zwart en de meisjes wit. Dit alles is verplicht
of ze nu arm of rijk zijn dat maakt niet uit. Voor de arme mensen is dit
natuurlijk wel een probleem. Het was weer een groot feest om dit vanmiddag
namens jullie te mogen uitdelen. De schoenen werden met ontroering in
ontvangst genomen in het huis van de directeur van de steenfabriek. Zelfs
ooms en tantes waren meegekomen om dit mee te maken.

26 februari.
In de eerste week van onze vakantie hebben we kaarten verstuurd naar Nederland maar we hoorden
dat ze nog niet waren aangekomen. We hadden vanuit Nederland 15 mobiele telefoons
meegekregen maar we hebben nog wel honderd mensen die er ook graag één wilden. Ze horen van
elkaar dat we mobieltjes hebben , maar we vonden 15 al heel veel maar toch nog niet genoeg.
Degenen die er een hebben gekregen zijn er enorm blij mee. Het nadeel voor ons is dat bij veel van
deze mobieltjes een landcode zit en die moet dan worden ontgrendeld. En daar hebben ze dan zelf
geen geld voor en wanneer wij dat dan niet voor hen doen, dan hebben ze ook niks aan een telefoon.
Vissers kregen bij ons voorrang omdat het belangrijk voor hun veiligheid betekent als ze de zee op
gaan.
Ook komen we hier steeds meer tot de ontdekking dat er maar weinig mensen zijn onder de arme
bevolking die kan lezen. Er zijn er maar weinig die het wel kunnen. We worden dagelijks door veel
mensen gevraagd iets voor hen te lezen. Uit schaamte deden ze dat eerst niet, maar nu ze weten dat
wij weten dat ze analfabeet zijn durven ze ons te vragen. Niet kunnen lezen is een onvoorstelbare
handicap
28 februari.
Gisteren geen actiedag maar een prachtige vakantiedag. We waren
uitgenodigd door vrienden om met hun gezin in een vissersboot een tocht te
maken. Dit ging het eerste half uur over zee en daarna kwamen we in een
lagune. De omgeving was schitterend, allemaal kleine eilandjes en op een
daarvan hebben we gepicknickt in het water (zie foto). Het was er heerlijk
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toeven en we hebben onze tocht vervolgd naar het apeneiland. Ontelbaar
veel apen ze sprongen zelfs bij ons op de boot. Daarna weer de tocht over
zee om thuis te komen. Aangekomen op het strand zijn we daar gebleven
om daar nog wat te drinken en na te praten. Want in de omgeving van onze
kamer was het weer eens een dag zonder stroom. Het was een heerlijke
fantastische dag.

1 maart.
Vanmorgen weer naar de kliniek geweest voor het kunstbeen. Waarschijnlijk is a.s. woensdag de
afronding van het te leveren kunstbeen. De man verheugt zich enorm op het gemak van een veel
lichter been. Zijn leven zal daardoor een stuk lichter zijn. Om precies te zijn 6,5 kg lichter. We
moesten er vanmorgen wel weer 2x 1,5 uur voor rijden met de toek-toek. Omdat we zo’n druk
programma hebben gaan we woensdag niet mee naar de kliniek. Dat kunnen ze ook best met z’n
tweeën af, de man met het kunstbeen en zijn vriend. Wanneer het woensdag allemaal lukt dan
komen ze bij ons langs om te laten zien hoe het lopen gaat met het nieuwe been. We hopen dat het
woensdag echt voor elkaar komt want er waren nog wat onderdelen vanuit Bangkok onderweg.
Mocht het woensdag nog niet zover zijn, het is in elk geval zeker dat alles goed komt.
2 maart.
Weer twee zeer gelukkige vissers. Vandaag zijn we weer naar Chilaw
geweest. De tweede boot in deze vakantie was klaar. We hebben hem
bekeken en daarna ging hij op een vrachtwagen naar de thuishaven. Dit
is dus helemaal verder afgewerkt. Maar vandaag hadden we nog een
visser meegenomen om een boot voor te bestellen, een derde boot dus.
Op mijn verjaardag gingen we met twee boten naar een eiland om dit te
vieren. Maar de ene boot was in de 4 uur tijd dat wij op het eiland
waren al aardig vol water gelopen. En dan te bedenken dat ze met deze
boot elke nacht van 12 uur tot ’s morgens een uur of 9 op zee aan het
vissen zijn.
Wij vonden deze boot echt niet meer vertrouwd op zee. Vandaag dus de
derde boot besteld.
De leverancier wil proberen om hem voor ons vertrek klaar te hebben maar het is wel erg de vraag of
dat lukt. Want het probleem zit hem bij de overheid: die moeten het registratienummer vrijgeven.
Dat komt net als een kenteken op de boot te staan.

(v.l.n.r.: drie gelukkige mannen: twee nieuwe booteigenaars en de verkoper. Daarnaast zie je hoe ze bezig zijn een boot te
bouwen. Foto 3: de visser van wie de boot hopelijk op 11 maart klaar zal zijn. Rechts Wim en Diny voor de nieuwe boot.

Het was dus weer een fantastisch mooie dag met hele blije vissersgezinnen. Met deze nieuwe boten
kunnen ze ook verder de zee op waar meer vis zit.
Onze vraag voor volgend jaar is: zijn er mensen onder jullie die in het bezit zijn van een nog bruikbare
GPS navigatie. Hiermee navigeren de vissers op zee. We willen ze dan volgend jaar meenemen….
18.

3 maart.
Twee jaar geleden konden we vertellen dat de jongen waar jullie het
schoolgeld voor hebben betaald als beste leerling van de school was
geslaagd en gratis verder kon studeren. Nu is deze jongen op de andere
school en hoeft dus geen schoolgeld te betalen,
maar naar Amerikaans voorbeeld werd hij nu in
het volleybalteam geplaatst (dat gebeurt alleen
als je goed bent in die sport) en nu moeten daar nieuwe volleybalschoenen
voor komen. Het studiegeld wordt betaald maar de sportschoenen niet. Dus dankzij jullie konden we
hem blij maken met een paar volleybalschoenen.
4 maart.
Op 8 februari schreven we over een vissersvrouw, die het gezinsinkomen probeerde te verbeteren
door voor de bouwvakkers van het te bouwen hotel eten te koken. Ze heeft een koelkast gekregen.
Hieronder even een overzicht hoe zo’n maaltijd er uitziet en hoe het dan in zijn werk gaat.

Op de eerste foto is te zien wat ze elke dag voor deze mensen kookt. Veel rijst met curry,
aardappelen en boontjes of andere groente. Deze maaltijd wordt in papier gewikkeld en er wordt
een pakje van gemaakt zoals te zien op foto 2. Daarna wordt het door het slaapkamerraam aan de
mannen gegeven (foto 3). Dit keer waren het 10 pakketjes. Een koelkast is dus onontbeerlijk.
5 maart.
Niet alles ging deze vakantie voor de wind. Zo hebben we moeten afzien van ons bezoek aan het
kindertehuis waar we elk jaar naar toegaan. De man die elk jaar alles voor ons regelt is taxichauffeur
en ( gelukkig voor hem, maar niet leuk voor ons ) had hij deze hele tijd rondreizen en kon ons dus
niet begeleiden. Het kindertehuis is op behoorlijke afstand en we hebben geïnformeerd maar kunnen
niemand vinden die weet waar dat kindertehuis is. Om naar een ander kindertehuis te gaan vonden
we niet zo’n goed idee omdat we daar geen achtergrondinformatie over hebben. Nu hebben we het
geld, dat we hadden voor het kindertehuis, gebruikt voor het tweede toilet en ook dat is natuurlijk
een hele goede zaak.
De bodem van onze schatkist (met actiegeld) is bijna te zien. Van de laatste centen zijn we bezig met
het bestellen van een GPS-navigatie systeem. Dit is een onmisbaar instrument voor een visser die ver
op zee gaat vissen. Onze man die maandag misschien de nieuwe boot krijgt, wil juist graag met de
nieuwe boot ver de zee op gaan om te vissen. Verder op zee zit meer vis dan vlak langs de kust. Door
zo’n GPS-systeem zijn twee vissers veiliger op zee en daardoor dus ook hun gezinnen. Maar we zijn
vanmorgen langs geweest bij de zaken die GPS-systemen leveren maar niemand had er nog één in
voorraad. We hopen dat we er nog één kunnen krijgen voor we naar huis gaan.
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9 maart.
De boot die vorige zaterdag is afgeleverd is vanmorgen het water in
gegaan. Eerst is de boot gezegend door de priester (foto links). Dit laten
de gelovige mensen doen met hun boot, toek-toek en motoren. In ons
land is dit alleen in het zuiden van het land soms gebruikelijk en dan bij
motoren. Men hoopt hierdoor op
veiligheid op de weg en op het
water. Daarna is de boot het
water in gegaan en Wim en ik
mochten namens jullie als eersten
een tochtje maken over de lagune,
samen met de priester. Morgen
horen we of maandag de laatste
boot nog klaar komt voor ons vertrek.
10 maart.
Heel trots kwam de jongen zijn
volleybalschoenen laten zien, die hij vorige
week kreeg. Hij kwam in het sportshirt van
zijn school. Hij had de schoenen al gebruikt
met volleyballen en ze bevielen geweldig!
Na elke training of wedstrijd borstelt hij zelfs
de zolen van de schoenen nog schoon.
Hij liet dus ook vol trots de schone zolen zien!

11 maart.
Vandaag was het kunstbeen klaar. Een
ontzettend blije man met zijn nieuwe
been, 6,5 kg lichter dan zijn oude been.
Vanmiddag al een filmpje op Facebook
geplaatst en konden we hem al zien lopen
met zijn nieuwe been. Een heel
emotionele dag voor hem en voor ons
want het is zo zichtbaar met hoeveel meer
gemak deze man nu kan lopen. En dat
allemaal dankzij al de donaties die we
kregen om dit allemaal te kunnen doen.
Het nieuwe kunstbeen.

Het oude been heeft afgedaan.

12 maart.
Helaas! Vandaag kregen we bericht dat de 3e boot niet op tijd voor ons vertrek kan worden
afgeleverd. Het registratienummer is nog niet binnen en zonder een kenteken kun je niet rijden maar
ook niet varen. Heel jammer maar de nieuwe eigenaar zal ons foto’s sturen van de boot. Op deze
boot zal ook de Nederlandse vlag komen en het woord Holland. Maar ook de GPS voor deze man is
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nog niet aangekomen en moeten we er op vertrouwen dat het goed komt. Maar daar zijn wij wel van
verzekerd want de man zal wel zorgen dat hij hem krijgt omdat hij zonder deze GPS niet de zee zal
opgaan.
We horen net dat de naaimachines een enorm succes zijn! Want de
ene vrouw heeft een week les gehad in verstellen en doet dit nu
voortdurend voor andere mensen en van de andere horen we net dat
zij een aanbod heeft van een confectiefabriek om voor hen te naaien.
De goederen worden bij haar thuis gebracht en gehaald. Ze krijgt nu
eerst een maand training. Voor haar huwelijk werkte ze op een
confectiefabriek.
Morgen gaan we weer naar
Nederland. Wij zijn alle mensen, die
ons werk hebben gesteund,
ontzettend dankbaar hiervoor!
Wij hebben er van genoten dat we zoveel voor de armen hier
konden betekenen. Dit was zonder jullie steun niet mogelijk
geweest. We hopen dan ook bij goede gezondheid volgend jaar
weer te kunnen gaan, maar daarbij is ook dan weer alle steun van
Boven en vanuit Nederland weer nodig. Allen die ons dit jaar
hebben geholpen zeggen we dan ook dank, dank, heel hartelijk
dank!
****

Wim en Diny.

20 maart.
Yes!!!!!!! De derde boot is ook afgeleverd! Hier kregen we vanmorgen de foto’s van en ook de GPS is
geleverd maar daar hebben we geen foto van gekregen maar wel bericht dat hij er is. Vanmorgen de
hele familie helemaal blij voor de video-telefoon. Links op de foto in het groen staat HOLLAND en
onze Nederlandse vlag ernaast. In het Singalees staat er ook de naam Kevin want dat is het zoontje
van de familie en onderaan staat de naam van hun dochter die noemen ze Diwi maar de doopnaam is
Dini Wimmi. Deze naam is de officiële naam want die kunnen ze niet in het Singalees vertalen.

HOME
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