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30 december 2014.
We zijn veilig aangekomen in Sri Lanka. Vanmorgen wel
een dikke bui gehad maar de temperatuur is hoog. De
koffers zijn al weer uitgepakt en de computer doet het dus
ook al weer, zoals jullie zien. Wel was het dit keer een erg
lange reis door het lange wachten tijdens de tussenstop.
We zijn gistermorgen om kwart voor drie van huis gegaan
(foto links op Schiphol) en we waren hier dus om 12 uur
middernacht (Nederlandse tijd). Het was hier toen half 5 in
de morgen.
Wel hebben we problemen met de e-mail. Ik krijg het niet
voor elkaar om met Ziggo webmail te mailen. Misschien
weet iemand hoe dit moet?
We werden door een vriend van hier van het vliegveld gehaald
en later kwam hij met een presentje aan voor bij de koffie (foto
rechts). Toch fijn dat je op deze manier hier aankomt.

Een half uur later bemerken we dat Wim helemaal niks kan met
zijn telefoon en ik kan alleen maar bellen en geen sms-jes
versturen. Morgen gaan we even naar de telefoonwinkel.

Dank zij onze lieve zwager Bert, kunnen we weer mailen. Geweldig. Het lag volkomen aan mijn
onkunde van al die moderne dingen. Dat is niet alleen met computer en telefoon, maar ook gister op
Schiphol. Zelf inchecken, zelf je koffers verzenden in daarvoor speciale bakken en ook helemaal nieuw,
omdat we met verschillende maatschappijen vlogen moesten we in Frankfurt weer opnieuw inchecken
voor de rest van de reis. Je ziet geen stewardessen meer achter een balie. Dus minder personeel,
meer werk voor de klant. Maar gelukkig hebben we het probleemloos doorlopen.
Gisteravond kregen we helaas het bericht dat een vriend van ons, die altijd tegelijk met ons hier in Sri
Lanka is, gistermorgen is gestorven. Gisela we wensen je heel veel sterkte in deze moeilijke tijd voor
nu en later.
Alle mensen in Nederland wensen we voor vanavond een goede jaarwisseling en voor de mensen met
verdriet: heel veel sterkte.
31 december 2014
Zo, Wim is al op stap. Misschien wordt het een nieuw project.
Even afwachten, of het mogelijk is. Het is nu alleen nog maar
verkennen. Wim had er de moed al weer voor; ik blijf lekker op
het terras met de Story en een glas Sprite. We zijn nog absoluut
niet geacclimatiseerd, maar dat kun je misschien ook juist doen
door bezig te blijven. Op de foto Sarah Mirjam, naar onze dochter
Mirjam genoemd.

En links ziet u haar nog een keer, nu met haar
broertje Sharat.
5 januari 2015.
Hè hè, eindelijk weer internet en ik hoop voor
langere tijd. Je kunt warempel niets beginnen
zonder internet, geen bankzaken, geen e-mail,
geen nieuws, geen facebook. Met ons gaat het
overigens prima. Ondanks dat we niet op internet
konden ging het actiewerk gewoon door. Ten
eerste hebben we 2 gezinnen even geholpen met
de eerste levensbehoeften.

Vervolgens hebben we een tweedehands toektoek gekocht voor een jong gezin. Nu kunnen
ze in elk geval wat verdienen, alhoewel het
geen dikke boterham zal zijn, want de toeristen
laten het een beetje afweten.
Een tweedehands toek-toek kost nu meer dan
een nieuwe 2 jaar geleden. Alles wordt hier
steeds duurder. De omstandigheden voor de
armen worden daardoor steeds slechter!
De projecten vliegen ons hier om de oren.
Maar we moeten keuzes maken, we kunnen
vanwege de centen niet alles. We gaan nu
even bekijken welk project de meeste urgentie
heeft.
Oud en nieuw wordt hier heel wat soberder gevierd dan in Holland. Wel wat vuurwerk, maar nog geen
1procent van het Hollands gebruik.
Gistermorgen een bijzonder religieus gebeuren. Wel een uur lang een optocht van alles wat zich
voortbeweegt met een motor, auto's, vrachtauto's, toek-toeks, brommers en zelfs sommige tractoren.
Allemaal op weg naar de kerk om door de priester gezegend te worden. Om ongelukken te voorkomen.
Iets dergelijks gebeurt bij ons soms nog wel eens in Limburg en Brabant.
We hebben ook een schriftelijke uitnodiging gekregen voor een bruiloft. Ze trouwen op de 15e januari
en het feest is de 18e. Deze bruiloft is natuurlijk niet van arme mensen.
We zijn nog maar 1 keer op het strand geweest. We zijn nog niet helemaal geacclimatiseerd, al is het
sinds onze komst prachtig weer!

We hebben er voor gekozen om een huisje (zie foto links)
van een grootmoeder en haar kleindochter op te knappen.
Nou ja, huisje…het is nu eigenlijk meer een krot, gebouwd van
allerlei afval en aangespoeld hout. Helaas kunnen we om
budgettaire redenen geen stenen huis voor haar bouwen,
maar ook met een houten huis zal deze vrouw er qua
woonomstandigheden enorm op vooruit gaan.

Bovendien hebben we dan nog geld genoeg om bij een ander huis een noodzakelijke aanbouw te
realiseren.
Hiernaast een foto van de binnenkant van het
huisje. In dit hutje, dat dus verre van water- en
winddicht is, moet dus alles gebeuren: koken,
eten, slapen, en dat alles op het zand, zonder
noemenswaardige meubelen. Je vraagt je af hoe
iemand onder dergelijke omstandigheden gezond
kan blijven. Maar de bewoners, een grootmoeder
met haar kleindochter zijn al dolblij wanneer het
een waterdicht huisje kan worden. Op dit moment
kunnen ze in een regenbui net zo goed buiten als
binnen gaan zitten.

Vanavond kregen we een prachtig bericht! Vorig jaar hebben we namens alle gevers uit Nederland voor
een jongen hier, het schoolgeld betaald, omdat zijn ouders het niet meer konden betalen. Nu kregen we
de boodschap dat hij is dit jaar de beste leerling van de school is!
Links de jongen voor wie
we het schoolgeld
betaalden. Rechts een foto
van vorig jaar, toen we het
schoolgeld aan de
onderwijzeres
overhandigden. We hebben
het lesgeld betaald totdat
hij van school af kan. Het
ziet er dus naar uit dat hij “met gemak” de school kan afmaken.

6 januari 2015
De aangekochte toek-toek is inmiddels herkenbaar gemaakt met
Nederlandse stickers (zie foto). Zo laat de nieuwe eigenaar zien
hoe dankbaar hij is met de hulp uit Holland.
De aanvraag voor de
licentie voor de
kraaltjes-strandverkoper is onderweg.
Dit is elk jaar een
terugkerend gebeuren, want de licentie is een jaar geldig.
Met kraaltjes verkopen is eigenlijk geen droog brood te
verdienen, maar je moet wat als je anders geen werk
hebt. Wij nemen in elk geval ons petje af voor deze
jongeman. Hij doet in elk geval zijn uiterste best om een
boterham te verdienen voor zijn vrouw en 2 kinderen. Hij
loopt werkelijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
langs het strand met zijn voorraad, om wat te verkopen. Op welk uur van de dag je ook op het strand
komt: hij is er.

Wij zijn trouwens bezig met een keiharde onderhandeling. Wij willen graag voor twee gezinnen het
leven wat veraangenamen door hun huisje op te knappen. Maar we moeten de tering naar de nering
zetten. Nu zijn we in elk geval al zo ver dat er voor de prijs die wij willen betalen, een nieuw houten
huisje kan worden gebouwd als vervanging van het krotje van de grootmoeder en haar kleindochter
waar we het over hadden. Een waterdicht huis dus, met een cementen vloer en een goed dak. Al
hadden wij liever een stenen huis voor haar gebouwd….
Donderdag zijn hier presidentsverkiezingen. Na tien jaar zal er een nieuwe president gekozen worden.
Hopelijk wordt dit voor de arme bevolking nu eindelijk eens iemand die ook aan hen denkt. Helaas
komen er op de verkiezingsdag nogal eens vechtpartijen voor tussen de verschillende groeperingen.
Om die reden komen veel toeristen nu niet naar Sri Lanka. Wij gaan donderdag dus ook maar niet te
veel de straat op.

8 januari 2015.
Vandaag en morgen zijn spannende dagen voor Sri Lanka.
De verkiezingen zijn vanmorgen gestart. Voor vandaag
worden er ook nog geen strubbelingen verwacht. Maar
beide dagen zijn alle bedrijven die iets met alcohol hebben
te maken, gesloten. Dit is in elk geval een verstandige
beslissing. Onze zoon in Nederland viert vandaag zijn
oudejaarsdag want morgen is hij jarig. Tja de leeftijd van
onze kinderen loopt op en dat wil ook iets zeggen over
onze leeftijd. Dat merken we hier ook aan de toeristen die
hier komen en wij kennen. Er zijn verschillende mensen niet
gekomen door ziekte of andere redenen. Actienieuws
hebben we nu verder nog niet te melden. De
werkzaamheden aan het huisje waar de beslissing over is
genomen, zijn nog niet begonnen en van het andere huisje
hebben we zaterdag het verdere overleg.
9 januari 2015
Vanmorgen bezoek gehad van twee vrienden. Zoals elk jaar kwamen ze met bloemen uit eigen tuin.
We geven deze bloemen (zie foto links)
symbolisch door aan onze jarige zoon
Fedor!
Sri Lanka heeft een nieuwe president!
Zijn naam is Maitripala Serisena. Gelukkig is
de oude president dus niet opnieuw
gekozen. Hij was al 10 jaar aan de macht en
probeerde er nog een paar jaar bij te krijgen
door de regels te veranderen. De bevolking
heeft gelukkig anders beslist. Of deze
nieuwe man een verbetering zal zijn, moeten
we afwachten. Wel heeft hij beloofd de
corruptie aan te zullen pakken en dat vind ik
al heel wat. Want dat is ook echt nodig!
Morgen kan iedereen weer de straat op en
gelukkig zijn er geen gevechten uitgebroken

10 januari 2015
Vanmorgen is de familie van het eerder genoemde krotje begonnen
met de afbraak. De bewoonster is nu al dolblij dat ze straks droog kan
slapen. Natuurlijk hebben we een paar foto's gemaakt om jullie op de
hoogte te houden. Haar “toilettafel”
was het dak. Ook hiervan een foto en
op het bed kleding en haar
snuisterijen in de vorm van beeldjes.
Zolang haar huisje nog niet klaar is
kan ze bij de buren slapen.
Vanmiddag gaan we bij het andere huis kijken, even overleggen over
het hoe en wat.
Inmiddels hebben er zich nog meer projekten aangediend maar we
moeten eerst even een pas op de plaats maken, in afwachting hoe
het met de financiën gaat.

Vanmiddag eerst op stap geweest om de Engelse les voor twee meisjes te betalen. Zelfs Engelse les is
duurder geworden.
Daarna naar het tweede
gezin, waarvan we het
leven graag iets willen
veraangenamen. Hier
gaat het om een jong
gezin, vader, moeder en
een kind. De vader is
helper van een
visserman. Ze wonen in
een stenen huisje. Maar zo klein, je kunt er je kont niet keren. Een keukentje en 1 kamer. In deze
kamer moet alles gebeuren, wonen, slapen, eten. De eerste keer dat wij er kwamen moesten we met
z'n allen op het bed zitten. Meer ruimte is er niet. Dank zij alle lieve gevers uit Nederland laten we er
twee kamers bij aanbouwen.
Vanmiddag zijn we er dus geweest
en werden ontvangen met de
traditionele thee met cake en
bananen. We hebben nu buiten
gezeten midden tussen de
gegraven fundering.
Glunderende mensen, dat kun je
begrijpen.
Maandagmorgen is de eerste steen-legging, dat wordt dus vroeg opstaan. (Klik hier voor een update!)
12 januari 2015
Je moet hier eigenlijk altijd je fototoestel bij je hebben. Gistermiddag hadden we geen kamera bij ons.
En de bewoonster van het 1e huis zat toen net te genieten voor haar half-afgebroken woninkje.
Vanmorgen is het hele huis tegen de vlakte gegaan

Van Specsavers Hoogeveen hadden we een
partij brillen meegekregen. Deze hebben we
gisteravond aan Rishdan meegegeven. Hij
was hier heel blij mee. Hij is hier opticien. Hij
gaat de brillen aanpassen voor mensen hier
die een bril nodig hebben en deze niet
kunnen betalen. Op deze manier komt er
weer zicht voor deze mensen dankzij de
ouwe brillen uit Hoogeveen. Firma
Specsavers, hartelijk dank
.
.

13 januari 2015.
Vanmorgen dus de eerste steen gelegd voor het huis op de foto,. Het
ging weer met de nodige rituelen, alleen weer net iets eenvoudiger.
Maar natuurlijk was de traditionele thee met rijst en bananen wel weer
aanwezig. Op de foto onder links de eerste-steenlegging. Ook een foto
van een half uur later, dan kun je zien hoe snel zo'n fundering gaat, op
een heel andere manier dan er bij ons wordt gebouwd. (Klik hier voor
een update!)

14 januari 2015.
Vanmorgen wilden we even naar het postkantoor om
kaarten voor de kleinkinderen te posten. Maar wat blijkt
tot onze verbazing? Alle overheidsgebouwen vandaag
en morgen gesloten want de Paus is op bezoek!
Daarom zijn we maar even naar de markt gegaan,
groente en fruit gekocht. We zagen ineens een hele
grote hal staan waar we nog nooit binnen waren
geweest. In die hal verkochten ze alleen maar allerlei
soorten gedroogde vis. Ik moet er niet aan denken om
die te eten, het krioelde er van de vliegen!

16 januari 2015.
De bouw van het eerste (houten) huis schiet mooi op. Het is
een paar meter groter geworden dan het ouwe. Er komen geen
ramen in op verzoek van de bewoonster, want dat brengt
alleen maar warmte naar binnen. We troffen haar gister tijdens
een huwelijk in de kerk, zij is zo enorm blij met een droog
onderdak. We treffen haar zelf heel weinig want ze gaat de
huizen langs om vis te verkopen en dat is best zwaar werk
want de vis draagt ze in een korf op haar hoofd en ondanks dat
is de verdienste zeer weinig. Ze brengt jullie allen haar hartelijk
dank over. Morgen komt de cementen vloer, dus niet meer
wonen op het zand maar op een droge vloer.

18 januari 2015.
We hebben het er goed voorstaan vandaag. Vanmiddag een opening van een nieuw guesthouse.
Nederlandse vrienden hebben een prachtig guesthouse gebouwd, midden in de natuur en willen de
opening toch een officieel tintje geven. We zullen t.z.t. het adres/site ook even geven voor mensen die
plannen hebben om Sri Lanka te bezoeken. Het is altijd makkelijk als er een Nederlandse leiding is in
zo'n guesthouse. Vanavond hebben we een wedding party. Dit zou eerst zaterdag zijn, maar de hal
was per ongeluk dubbel geboekt.... Tja dat is ook Sri Lanka. De mensen die het aangaat doen daar
overigens niet moeilijk over. Wel moesten ze op het laatste moment iedereen nog berichten over de
wijziging. Co en Henk Spit gaan naar diezelfde party, dus Urk is goed vertegenwoordigd.
Vanmorgen zaten we weer twee uur zonder stroom. Dat komt vaker voor, maar het vervelende hiervan
is, dat het nooit aangekondigd wordt.
Met de projecten loopt het goed, over een dag of twee drie kan het "vrouwtje" (zoals ze door enkelen
op Facebook werd genoemd) weer in haar huis. En dat is een hele verbetering. Want ze slaapt nu
voorlopig bij buren buiten onder een veranda. Maar goed dat het niet regent!
19 januari 2015.

De beide feestjes zijn al weer achter de rug. De opening van
Jackland (het guesthouse) en het huwelijksfeest. Een dag dus vol
feestelijkheden. Gistermorgen zou ik nog even lekker mijn haar
wassen en föhnen, want je wilt er op een feestje toch op z'n
paasbest uitzien. En...... je raadt het al: weg stroom. Gelukkig
duurde het dit keer maar een paar uur en kon ik toch nog mijn haar
wassen. In dit land kun je echt geen afspraken maken waarvan je
zeker bent dat je ze ook na kunt komen. En toch houden we van
dit land. De opening van “Jackland” was heel gezellig en traditioneel met het overkoken van de
melk op een speciaal aangemaakt vuurtje. Jackland is in de toekomst een echte aanrader voor
toeristen die deze kant op komen. Een prachtig huis in een schitterende omgeving.

Ook het huwelijksfeest was heel gezellig en
feestelijk. Het bruidspaar zag er weer schitterend
uit. Helaas had ik weer geen fototoestel bij me,
maar we hebben nog wel een foto van de
plechtigheid in de kerk.

20 januari 2015.
Vanmorgen een Nederlands
kindertehuis bezocht.
Opgericht door Wim van der
Beek en het wordt nu ook
geheel onderhouden door
Nederlandse giften van de
Stichting Santosa. In dit
tehuis krijgen 300 kinderen
aanvullend onderwijs en ze
gaan 's nachts gewoon
naar huis. Ook worden
arme gezinnen in de regio
ondersteund. Een enorm
groot complex, ze doen
natuurlijk heel goed werk
maar wij hadden hier geen
echt warm gevoel. Ook het
gevoel dat ze zich prima financieel kunnen redden. Ze hebben
ook ondersteuning van de Wilde Ganzen. Wij helpen liever
hetzelfde kindertehuis van vorig jaar. Ons gevoel daar is beter. Zij krijgen minder hulp van buitenaf en
maar 1 directeur die betaald moet worden. In het tehuis van vanmorgen zijn 3 directeuren. En het
voelde daar ook niet gezellig maar alles een beetje zakelijk.
Wim zit inmiddels dik in ’t verband, als gevolg van 3 ontstoken muggenbeten. Hij heeft flink
geprotesteerd: niet zo’n groot verband! Maar zo doen ze dat nou eenmaal hier in SriLanka. Een klein
verbandje kennen ze niet. Hij moet ook aan de antibiotica.
21 januari 2015.
We zaten vanaf vanmorgen half negen tot ‘s avonds precies
6 uur zonder stroom.
Bij het shoppen in een muziekwinkel kon Wim het natuurlijk
niet laten. Maar helaas, ze hadden geen passend mondstuk.

22 januari 2015.

Een zeer dankbaar "vrouwtje" vanmiddag. Want ze kan
vannacht voor het eerst in haar huisje slapen. Tijdens de
bouw heeft ze 14 dagen bij de buren op de veranda
geslapen. Wat de temperatuur betreft is dat geen
probleem maar wel zijn er in de nacht onnoemelijk veel
muggen. Wim en ik zijn niet zo enthousiast over deze
bouw, maar de financiën lieten niet toe om een duurzamer
huis te bouwen. Ze is zelf dolgelukkig met een droog
onderdak en een cementen vloer.

Boven links
de oude
situatie;
linksonder
het nieuwe
huis. Rechts:
de nieuwe
veranda.

De vloer wordt nog rood gemaakt, en het huisje wordt nog geverfd. De zeekant met zwart teer,
vanwege de invloeden vanaf de zee. De andere 3 kanten worden wit geverfd. Het is trouwens
geen kleindochter maar een kleinzoon die bij haar inwoont. Natuurlijk hebben we zoals gebruikelijk
ook 4 stoelen, een tafeltje en een boeketje kunstbloemen gegeven. De bewoonster bedankte zeer
uitbundig alle goede gevers in Nederland.
25 januari 2015.
Goed nieuws: Wim mag stoppen met de antibiotica. De wondjes knappen mooi op en de voet wordt
dunner. Het zit allemaal nog wel keurig onder verband om invloeden van buiten tegen te gaan. Toch
moet hij dinsdag nog terugkomen. Een doktersconsult kost 300 roepies; dat is 2 euro en 3 cent
vandaag. Misschien zou dat morgen iets meer of minder kunnen zijn want de koers verandert natuurlijk
elke dag. Zo'n bezoek aan de dokter is een hele belevenis. Eerst al in de wachtkamer, het loopt af en
aan met allerlei soorten wonden. Er zat zelfs nog een bekende, die deze morgen zijn knie had
geschaafd door een val op de fiets. Maar er was ook een man met 1 been en het andere been in
verband. Hij werd met de rolstoel naar buiten gebracht maar moest toen zelf in de laadbak kruipen van
een vrachtautootje. Iets dergelijks is bij ons toch niet voor te stellen. En dan mag je in de spreekkamer.
Met meerdere patiënten tegelijk en ook nog verschillende toekijkers en iedereen gaat ook even bij
iedereen kijken wat er aan de hand is en wat er aan gedaan wordt. Een heel andere wereld, maar tot
nu toe hebben we wel altijd baat gehad bij deze artsen.

27 januari 2015.
De vorderingen van het tweede huis vanmiddag bekeken. Ze zijn lekker bezig en het lukt voor de door
ons afgesproken prijs en zelfs groter dan wij dachten. Maar dan wel dankzij de hulp van alle familie.
(Klik hier voor een update!)
Ook even een foto van hoe de vrouwen een paar jaar geleden zich nog opstelden. Wim doet het voor
op de foto rechts. Dus eigenlijk had ik daar moeten staan achter dat gordijntje. Maar ik zou dit niet
gepikt hebben. In de gezinnen waar wij komen gebeurt dit ook niet meer, wij hebben steeds de
vrouwen er bij geroepen. De laatste jaren knapte Sri Lanka trouwens elk jaar weer een klein beetje op.
Alleen wij constateren dit jaar weer een enorme teruggang. Overal licht weer hele bergen vuil op straat.
Wat de oorzaak is, is voor ons nog een vraag.

29 januari 2015.
HEERLIJK!! Dank zij alle goeie giften uit Nederland weer iemand aan werk geholpen. Een gezin, vader,
moeder en 2 kinderen. Hij kon een vaste baan krijgen maar dan moest hij een eigen toek-toek hebben.
En dat heeft hij nu dus dank zij jullie allen. Met de toek-toek gaat hij artikelen zoals cake, snoep, koek,
eieren en nog veel meer artikelen naar de supermarktjes brengen. Het is een volledige werkweek. In
het klein was hij per fiets al met dit werk begonnen maar nu kan het in veel groter verband. Wij vonden
dat dit eigen initiatief beloond moest worden. Het is een tweede hands toek-toek maar hij ziet er
verrassend goed uit. Waarschijnlijk komt er morgen de Nederlandse vlag op te staan.

31 januari 2015.
Wat een feest!!!! Vandaag dus zoals elk jaar naar Kindertehuis "Arunodaya Foundation" in Waikkala
geweest. Een kindertehuis met 41 lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen. Een heel gezellig
kindertehuis, super schoon en keurig opgevoede kinderen al zijn ze soms zwaar gehandicapt. Wanneer je
zegt: even een groep maken voor de foto, dan zitten ze keurig binnen een minuut. Ook zijn ze allemaal zeer
knuffelig.

Vanmorgen zijn we eerst zoals elk jaar met de directeur
naar een supermarktje gegaan en hebben daar voor 1,5
maand eten, schoonmaakartikelen, toiletartikelen en
van alles wat er maar nodig is in een tehuis gehaald.
Daarna op weg naar het kindertehuis en onderweg bij
een stalletje appels en mandarijnen gekocht om direct
bij aankomst te wassen, snijden en de kinderen
getrakteerd.
Toen alle
fruit op was
en de
kinderen weer schoon
gewassen, hadden we nog
een verrassing. De
basisschool van onze
kleinkinderen in
Hollandscheveld, "Het
Mozaïek" hadden geld
gespaard voor arme kinderen in Sri Lanka. Wij contact gezocht met de
directeur of we namens de school misschien ook eens wat anders mochten geven dan voedsel e.d. en wij
dachten aan muziekinstrumentjes. Gelukkig vond hij dit een fantastisch idee omdat de kinderen alleen voor
de nacht een knuffeldier hebben en verder krijgen ze nooit iets van speelgoed. Het was ook een groot feest
en wat een lawaai ineens. Allemaal een instrumentje. De pret kon niet op. Dus de directeur bedankt dan
ook van ganser harte alle gevers: die van het eten e.d. en de kinderen van "Het Mozaïek". Het tehuis is
volledig afhankelijk van giften.

Voor wie “gericht” wil geven: u kunt dit kindertehuis steunen door een gift over te maken aan onze actie,
“Sri Lanka-hulp”, rek.nr. NL95 RABO 0399002510, met speciale vermelding van: “kindertehuis”.
1 februari 2015.

De aanbouw van het tweede huis vordert
gestaag. Het spant er om of het helemaal klaar
komt voor ons vertrek. In elk geval komen de
muren op hoogte. Maar of het dak er dan op zit
is de vraag. Over drie weken is het in elk geval
klaar, maar dan zijn we al weer in Nederland.
(Klik hier voor een update!)

Gisteren was het hier zó warm, dat je het gevoel had
dat je op straat stond te koken!
Ondanks die warmte toch snipverkouden geworden,
waarschijnlijk doordat je dan juist de wind of tocht
opzoekt!

2 februari 2015.
De toek-toek, geschonken door de gulle gevers
uit Nederland, is nu voorzien van de Nederlandse
vlag met de tekst "Thanks Nederland"!

4 februari 2015.
Vandaag was een dagje helemaal voor onszelf.
We hebben vanmiddag dus een heerlijk
boottochtje gemaakt. Eerst een stukje over de
Indische Oceaan daarna de Lagune en het
“Hollands Kanaal”. Dit kanaal is in de17de eeuw
door de Hollanders aangelegd ten behoeve van de bevloeiing van de rijstvelden en de scheepvaart. Het
bewees grote diensten bij het vervoer van zout en kopra, tot het door verzanding onbruikbaar dreigde te
worden. Met deskundige steun en hulp uit Nederland is het nu door uitdieping weer geschikt gemaakt voor
de binnenscheepvaart, een welkome zaak in een tijd dat de prijs voor olie het wegverkeer duur maakt, heel
veel duurder bijvoorbeeld dan het transport over water.

De natuur is er werkelijk schitterend! Nog een flink grote varaan
gezien maar te laat ons fototoestel te voorschijn. Ook zagen we
prachtige vogels. De gele op de foto links is een vogel uit Australië
die is over komen vliegen. Op de foto rechtsonder 2 groene
papagaaien. Volgens de bestuurder van onze boot was dit een
mannetje en een vrouwtje.

5 februari 2015.

Een zeer arme wijk in Negombo. Onze toek-toek
chauffeur wist van deze wijk. Hier wonen bijna alleen
maar alleenstaande vrouwen met kinderen. De mannen
zijn verdwenen op een paar na, die gehandicapt of ziek
zijn. De vrouwen laten ze dan in de narigheid achter.
Want geen man en geen werk, geen inkomen!

Wij gingen vanmorgen deze wijk dus bezoeken
om voedselpakketten uit te delen. Heel
verbazend, hoe geordend dit weer ging. Vorig
jaar was dit ook al zo, al was dat toen op een
andere plaats. We hebben nu onze allerlaatste
actiecenten uitgegeven. Actiefoto's zullen dan
dus ook niet meer komen. Alleen misschien nog
van de bouw van het huis. We zijn zeer
dankbaar dat wij dit werk hebben mogen doen
dankzij alle giften uit Nederland.

De toek-toek nog volgeladen met rijst en
andere etenswaren.

Diny tussen de dankbare vrouwen.

11 februari 2015.
Zondagavond werd het kerkfestival afgesloten met een kerkdienst. Gisteravond werd dat even
overgedaan d.m.v. een musical. Het is niet zo erg mijn smaak, maar voor de bevolking in de regio is dat
hèt feest van het jaar. Ik vind de muziek niet alles en wat er verteld wordt kan ik dus niet verstaan, maar
ondanks alles toch volgehouden tot 1 uur. Om 2 uur was het feest nog gaande. We zijn nu aan het
genieten van de laatste week en gaan vanmorgen naar de markt voor groente en fruit. We weten nu
ook waardoor het vuil overal bleef liggen. Dat komt door de regeringswisseling. "Er was een man die
schulden had bij de vorige regering. Hij had geen geld maar wel land. Dus zei de regering: je hoeft niet
te betalen, maar dan willen wij ons vuil opslaan op jouw grond. De nieuwe regering wil hier niets van
weten en eist hun geld op". Zo langzamerhand verdwijnt nu weer het vuil van straat, maar we weten
niet wat nu de beste oplossing is voor dit probleem….

Zomaar wat plaatjes, o.a. van het schone
strand, van Wim die van een kennis een
“rondrit” krijgt aangeboden en Diny, genietend
van de soms zo broodnodige schaduw.

12 februari 2015.

Zo we dus al aankondigden, gisteren naar de markt in
Negombo geweest. Dat is en blijft een ervaring. Een hele grote
markt. Met werkelijk van alles en nog wat te koop, van band
en garen tot vis en groenten. De kooplui prijzen hun waren nog
aan met luide stem. Aan het eind van de markt heb je een
prachtig uitzicht over zee. Even een paar foto's van dit
schitterende tafereel.

13 februari 2015.

De laatste foto's van het tweede huis. Het dak zit er
nog niet op, maar alle materialen liggen er al klaar
voor. In de komende week gaan ze hier mee bezig,
maar woensdag gaan wij weer naar Holland.
(Klik hier voor een update!)

Het is een aardig eindje rijden met de toek-toek en in
zo'n laatste week hebben we veel afspraken. Afscheid
nemen, koffers pakken e.d. Daarom nu alvast de
laatste foto's van het huis. Ze hopen de week na
volgende week al in de nieuwe slaapkamers te
kunnen slapen en zijn dolgelukkig en met grote dank
aan alle gevers in Nederland.

Dan nu echt de laatste foto's van srilankahulp.nl .
In de eerste week van onze vakantie is de licentie
voor de strandverkoper al aangevraagd. En nu is
hij er dan eindelijk. En dat allemaal door de
regeringswisseling. Je begrijpt werkelijk als
Nederlander niet, wat dat allemaal inhoudt.
Mensen worden ontslagen en weer nieuwe
worden aangenomen op alle overheidsinstanties.
En het duurt maar en het duurt maar. Maar ook
gelukkig zijn de prijzen van sommige artikelen
gedaald. Want wij hebben het gevoel, dat in het
laatste jaar, de armoede en daardoor het gebrek
aan eten alleen maar uitgebreider en intenser is
geworden. Dus we hopen van ganser harte dat
de omstandigheden hier zullen verbeteren met
deze nieuwe regering. De rijken worden rijker en
de armen armer en de rijken kijken echt niet om
naar de armen.

Een dolgelukkige verkoper met zijn nieuwe licentie.
Rechts: de kralen en andere sieraden, die dagelijks op
het strand worden verkocht.

20 februari 2015.
Na een prachtige, actieve vakantie, weer helemaal thuis . We zijn alle gevers voor ons actiewerk heel
dankbaar dat men dit voor ons mogelijk maakte.
Eerst thuis maar even goed bijkomen, gisteren een flinke jetlag gehad. Wat is een mens er dan akelig
beroerd aan toe! Wim had er gelukkig geen last van en heeft alle taken op zich genomen en ook de
boodschappen gehaald, want je kasten zijn na terugkomst helemaal leeg. Hij is zelfs gisteravond
alweer naar de muziekrepetitie van SDG geweest!
We kunnen terugkijken op een geslaagde reis en we hebben weer veel mensen blij kunnen maken met
het door u geschonken geld. Het is dankbaar werk om daadwerkelijk iets te kunnen doen voor de arme
bevolking van Sri Lanka. Nogmaals heel hartelijk dank aan alle gevers!!

Op de volgende pagina laten we zien welk project we , met uw hulp, tijdens onze volgende reis
in elk geval willen realiseren!
We durven het haast niet te vragen, maar…. mogen we weer een beroep op u doen?

NIEUW PROJECT 2016
Eind december / begin januari gaan we weer naar Sri Lanka (bij leven en welzijn). Er is nog heel veel te doen
daar. Veel mensen leven in bittere armoede en zijn niet in staat ook maar iets op te bouwen.

Een voorbeeld:
Man, vrouw en één schoolgaande
dochter, leven in een hutje van louter
golfplaten. (zie foto’s) De vrouw is
doofstom, de man is mede door de
slechte bewoning gebeten door een rat
en mist daardoor pigment op grote delen
van zijn lichaam, ook in het gezicht en op
zijn lippen. Sommige mensen overlijden
zelfs aan een rattenbeet. De man kan
zeer sporadisch aan het werk als schilder,
maar is meestal werkloos. We zijn in de
hut geweest en troffen daar geen enkel
meubilair aan. Ook geen bed of matras!
Een kartonnen doos wordt uitgespreid om op te liggen..... Bittere armoe dus. Typisch is dat deze "hut" als
enige midden in een redelijk welvarende wijk staat. Maar de “buren” negeren deze mensen; men kijkt niet
naar ze om. Waarschijnlijk komt dat door hun handicap. Man en vrouw hebben overigens wel een soort
gebarentaal ontwikkeld, waarmee ze elkaar iets duidelijk maken. Opmerkelijk is hun optimisme.
Wij willen deze mensen graag helpen om in ieder geval een betere behuizing te krijgen, waarbij het
ongedierte buiten blijft. Voor dit doel, maar ook voor andere vormen van hulp vragen wij opnieuw uw
aandacht en bijdrage. Al beseffen we dat er al heel veel gedaan is. Daarvoor heel, heel hartelijk dank!!

We willen deze mensen graag helpen! Helpt u mee?
Bankrekening NL95 RABO 0399002510 t.n.v. Wim en Diny Kramer, Hoogeveen, met vermelding
van: “SriLanka-hulp”.
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Nagekomen bericht op 28 maart 2015.
Toen we SriLanka verlieten, was de tweede woning van ons Project 2015, nog niet klaar.
Het dak moest er nog op!
De bewoners beloofden ons dat ze foto's zouden sturen als het dak er op zou zitten en aan die belofte
hebben ze zich gehouden.
Het is een behoorlijke aanbouw geworden, maar dat is ook deels te danken aan de eigen inzet.
Wij zijn blij dat dit jonge gezin nu een prachtig onderkomen heeft. Mede dankzij de steun van onze
donateurs hoeven ze nu niet meer in een huisje van 3 bij 3 meter te wonen.
Nogmaals: alle gevers heel hartelijk dank!
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