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14 januari Aankomst
We zijn vanmorgen heel en gezond aangekomen in Sri Lanka en werden van het vliegveld gehaald
door Samire en Surange. We hebben de koffers ook al uitgepakt en de eerste boodschappen al
gehaald. Maar onbeschrijfelijk moe. In het vliegtuig was het abnormaal koud maar hier lopen we
weer in een hemdje en korte broek. De foto is van ons supermarktje tegenover ons verblijf en daar
hebben we dus de eerste levensbehoeften gehaald.
15 januari

Acclimatiseren

Zo'n vreemd gevoel: onze dag is al een hele tijd
bezig en thuis liggen ze nog in diepe rust. We zijn
aan het acclimatiseren en doen het vooreerst dus
even rustig aan. Alhoewel gisteren al twee
condoleance bezoeken afgelegd, geen leuk begin
dus. Maar het is hier een heerlijk temperatuurtje.

16 januari Bezoek bewoners te vervangen huisje
Ja hoor, vanmorgen weer het oude liedje: geen internet. Maar nu uren later is het gelukkig weer voor
elkaar.
Vanmorgen zijn we op bezoek geweest bij de mensen waar we dankzij de giften uit Nederland, een
huisje voor willen laten bouwen.
Ze waren al ingelicht dat we kwamen en ze stonden dan ook in hun allerbeste plunje op ons te
wachten. Dol en dolblij dat we ww. voor hun een huisje laten bouwen. De vrouw is doofstom, dus dat
was praten met handen en voeten en de man zit onder de witte vlekken (vooral zijn lippen, maar ook
over zijn hele lichaam, dankzij een rattenbeet. Dus deze mensen worden door de Sri Lankaanse
bevolking gemeden. Hun dochter is goed gezond gelukkig.
Ondanks de gebrekkige woning, zag de omgeving er keurig uit. Dat is een goed teken voor de
toekomstige woning.
Nu hebben we volgende week besprekingen over de kosten e.d. met enkele bouwers.

18 januari Armoe en ellende in beeld
We zijn naar de grote markt in Negombo geweest. Zoals we elk jaar wel een paar keer doen.
Groenten en fruit zijn daar goedkoper. Meestal plaatsen we alleen maar foto's van het prachtige
gezicht van zo'n markt met z'n vele kleuren. Maar wanneer je over de markt loopt zijn er zeer veel
bedelaars. Wanneer je elke bedelaar iets wilt geven dan hoef je geen groenten meer te kopen want
dan is je knip leeg. Ook zie je nog veel naardere dingen. Daarom plaatsen we dit keer ook 2 niet zulke
prettige foto's om naar te kijken.

19 januari Betaling ziekenhuis- en begrafeniskosten
Zoals elk jaar weer is de eerste week de drukste tijd. Je steekt overal je licht op en je informeert aan
alle kanten wat wel en wat niet goed is. Afspraken maken en praten over mogelijkheden en
prijsopgaves. Vandaag beperken we ons tot de gebeurtenissen van gisteren, morgen van vandaag.
Zoals jullie je kunnen herinneren kregen we 7 oktober jl. te horen dat een jonge vrouw van 37 jaar
was overleden. Deze vrouw werd in 2011 door onze Aktie geholpen aan een bed, 4 stoelen en een
kast omdat ze van de cardioloog niet meer op de grond mocht slapen.
In het afgelopen najaar werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Negombo. Daar werd geconstateerd
dat haar been moest worden afgezet (suikerziekte) en daarvoor moest ze naar Colombo. Op 7
oktober is ze overleden aan een hartinfarct. Ze laat een man en 3 kinderen achter.
Destijds schreven we al dat het een arme familie is en ze de kosten van het ziekenhuis en de
begrafenis niet konden dragen. Gelukkig reageerden al verschillende mensen hierop door hier geld
voor te storten. De kosten van het ziekenhuis en de begrafenis zijn nu dus door jullie allen betaald.
De situatie is zo: De gehele familie bestaat in totaal uit moeder, drie zonen en de overleden dochter.
: De vader van de kinderen is lichtelijk gehandicapt en werkt als helper op een vissersbootje. De
broer werkt ook als helper bij een visser. Beiden verdienen dus een zeer minimaal salaris, als er
tenminste vis is gevangen. De moeder (zie foto) loopt iedere dag wel 20 a 30 kilometer met haar
mand op haar hoofd met vis om deze her en der te verkopen. Ook dat geeft maar een heel klein
inkomen. De derde broer is toek-toek chauffeur en heeft dus de meeste inkomsten en de hele familie
teert hier dus op. De laatste jaren waren er dus ook geen klachten want ze konden rondkomen
zonder te verhongeren. Maar meer was het ook niet. Maar nu moest het ziekenhuis en de begrafenis
betaald, en dat geld was er dus niet.
Gister zou de toek-toek worden weggehaald om de kosten te betalen. De enige goede bron van
inkomsten dus. Gelukkig kon dit worden voorkomen dankzij onze sponsoren.
De familie zegt nu dus ook tegen alle gevers in Nederland: Dank, dank, dank.
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20 januari Afbraak van het oude huisje
Dankzij de geweldige medewerking van Netty, Peter, Bart en Marie
Louise zijn wij in contact gekomen met de Stichting "Hand tot Hand”.
Deze stichting heeft een contactpersoon in Sri Lanka en hij staat weer
in contact met een aannemer. Wij wisten dat deze aannemer keurige
huisjes bouwt voor een aanvaardbare prijs.
Gistermorgen zijn we met deze contactpersoon naar het huisje geweest waar we een nieuw voor
willen laten bouwen. (De geschiedenis van deze mensen is jullie inmiddels bekend.) De
contactpersoon ging kijken wat de mogelijkheden zijn, of de grond goed is te bewerken en of er
stroom kan worden aangelegd. (op dit moment is er geen stroom, de mensen behelpen zich met een
olielampje). En gelukkig werd de grond goed bevonden en voor stroom hoeven ze niet ver te graven.
Ook de prijs was volgens ons oké. Dus met andere woorden: de kogel is door de kerk en gisteren is
het oude huisje meteen afgebroken. De mensen logeren de tijd van de bouw bij familie. Morgen
beginnen de bouwvakkers aan de bouw.

21 januari Start fundering
32 gr. C in een ruimte buiten waar nooit zon komt,
dus kun je nagaan hoe het in de zon is. Wij moeten
steeds een aardig eindje rijden om bij het te
bouwen huis te komen maar dat is absoluut geen
straf, met de toek-toek en een beetje wind, dat is
hier heerlijk. Vanmorgen dus naar de bouw
geweest. Het huisje is helemaal afgebroken en de
fundering al een mooi eind uitgehakt. We hebben al
kunnen constateren dat het harde werkers zijn en
dat in deze hitte, een rustpauze was er niet bij.
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23 januari Verongelukte toek-toek
Vader en zoon hebben gezamenlijk 1 toek-toek. Inkomsten dus voor 2 gezinnen maar ook de rest van
de familie profiteert er van mee. Twee weken geleden kreeg de vader een ongeluk met de toek-toek.
Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar hij was niet ernstig verwond. Maar.... twee dagen later
overlijdt hij aan een hartinfarct. Voor reparatie van de toek-toek is geen geld en dus ook geen
inkomen voor deze gezinnen.
Vanmorgen zijn we naar de gehavende toek-toek wezen kijken. We zijn nu dus in overleg wat een
eventuele reparatie gaat kosten, zodat de toek-toek weer gebruikt kan worden voor inkomsten voor
de weduwe en het gezin van de zoon.

25 januari Overhandiging brillen en

spuiten
De meegekregen brillen vanuit Nederland aan
een ons bekende opticien gegeven. Hij zal de
brillen geschikt maken voor mensen die geen
geld hebben om een bril te kopen. Ze komen
zo zegt hij: "goed terecht" en hij bedankt dan
ook de gevers van harte. Ook de spuiten de we
mee hebben gekregen die hebben we
afgegeven bij de eerste hulp post, dezelfde als
vorig jaar. Voor beide heel hartelijk bedankt.
24 januari Start reparatie toek-toek
Voor morgen staat er ook weer veel op het programma.
De fundering van het te bouwen huis komt klaar.
Er wordt gestart met de reparatie van de toek-toek.
En een toek-toek chauffeur begint morgen met lessen voor zijn rijbewijs. Hij rijdt al jaren zonder
rijbewijs omdat daar geen geld voor was, natuurlijk met alle risico’s van dien. We hopen voor ons
vertrek een foto te maken van de chauffeur met zijn rijbewijs in de hand.
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25 januari

Start rijlessen

De toek-toek chauffeur is ingeschreven voor rijles voor de toek-toek. Helaas zal dit niet in een maand
lukken maar zal het drie maanden duren. Want de leerling kan niet lezen en schrijven en daardoor zal
het dus langer duren. Toch heel schrijnend steeds weer al die mensen hier die niet kunnen lezen en
schrijven. Dan ben je toch zwaar gehandicapt. Wanneer over drie maand het examen met goed
gevolg is afgelegd dan krijgen wij een foto toegestuurd van man en rijbewijs.
1 februari Vordering bouw en eerste rijles
De vorderingen van de bouw. Het gaat vlot door. De muren zijn grotendeels opgetrokken en dan
moet het dak er nog op. Op de foto is te zien dat ze bezig zijn met een aanrecht te metselen in het
keukentje.
De toek-toek chauffeur heeft zijn eerste rijles gehad. Dat was een droogtraining. Maar hij is er zo
ontzettend blij mee. Het ging hem ook heel goed af. Ondanks dat hij geen rijbewijs heeft is hij het
rijden natuurlijk al jaren gewend. Over drie maand dus geen angst meer voor bekeuringen en je moet
er helemaal niet aan denken dat hij een ongeluk zou veroorzaken.
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1 februari Morele steun
Vanmorgen is Wim naar een demonstratie in de stad geweest. Hier waren ongeveer 3000 vissers bij
elkaar en 1 toerist en dat was Wim. De vissers demonstreren tegen de regering want die steunen 50
vissers die met dynamiet mogen vissen en dat betekend voor de 50 grote vangsten. Maar dat houdt
in dat er voor de andere vissers maar weinig vis overblijft terwijl de visserij zo wie zo al meer dan een
jaar zeer slecht is. Wim als enige toerist kreeg van de vissers een spandoek in de handen gedrukt en
dat viel natuurlijk ook op bij de tv die opnamen maakten. En ja hoor, ze kwamen Wim een interview
afnemen. Komt hier vanavond in het nieuws. Van de vissers kreeg Wim heel veel bijval door middel
van applaus.
Geweldig dat donaties doorgaan voor ons werk. Vanmorgen weer een gift van 200 euro! Hartelijk
dank!!
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2 februari Licentie-aanvraag
Toestemming gegeven aan de kraaltjesverkoper op het strand om een nieuwe licentie aan te vragen.
Een licentie is maar 1 jaar geldig en de politie is hier erg streng op. Een aanvraag duurt ongeveer
10 à 14 dagen. Wanneer de licentie binnen is, zullen we een foto maken. Ondanks de
tegemoetkoming door een licentie te betalen blijft het maar een zeer karig inkomen.
4 februari Engelse les
Zoals ook elk jaar is de Engelse les weer betaald voor een paar kinderen. Ze kunnen deze lessen nu
weer een heel jaar volgen. Zonder kennis van de Engelse taal zijn hier de mogelijkheden voor werk,
zeer beperkt.
7 februari Kerkfestival
Vandaag op naar het kerkfestival. Dit is HET feest van het jaar. Het wordt in de kerk en in alle huizen
van alle kerken gevierd. Alleen elke kerk op een andere zondag. Wij zijn de hele dag te gast bij een
bevriende familie. Op deze dag lopen ze ook in hun allerbeste kleding, zoiets als Pasen vroeger bij
ons. Dan moest de schoonmaak achter de rug zijn en ging je weer fris en schoon te toekomst
tegemoet.
9 februari School project
Op dit moment lopen er nog 2 projecten
en nog een paar in voorbereiding. De
lopende projecten (het huis en de toektoekreparatie) gaan prima. Daar hoeven
we maar weinig naar om te kijken, zo af
en toe even een bezoekje en het is
prima. Maar vanmorgen, zoals het hier
elk jaar weer gaat, totaal onverwachts
een hele delegatie mannen op bezoek.
Of we een school wilden steunen. Direct
met de hele delegatie in de toek-toek
om de school te gaan bekijken. Het gaat
hier om een school met 1700 leerlingen,
Ja, jullie lezen het goed, 1700 leerlingen! En ze hebben ruimtetekort. Sommige klassen hebben
buiten les wegens ruimtegebrek. En in elke klas zitten zeker 40 kinderen. Ze zijn in 2014 begonnen
met het uitbreiden van de school, maar het geld was op en de bouw ligt stil. Nu is een groep mensen
actief bezig om de bouw weer op te starten. Ze gaan met lijsten langs voor donaties en 20 februari
komt er een grootse sportdag waar ook de minister aanwezig zal zijn. Op de school werden we met
alle egards ontvangen en ze lieten ons de hele school bekijken. in alle klassen zijn we geweest. We
voelden ons net Willem Alexander en Maxima, want er liep een grote delegatie met ons mee. Alleen
wij in korte broek en een hemdje. Ten slotte kregen we een heerlijk koele drank met ijs. Dus als we
morgen buikklachten hebben dan weten we de oorzaak. We hebben bedenktijd genomen tot
donderdag en zullen dan zeggen of we hun steunen en met hoeveel.
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10 februari Aanleg elektriciteit
Vorig jaar hebben we een houten huisje gebouwd voor een vrouw en haar kleinkind. We hebben
toen geen stroom laten aanleggen maar dat werd illegaal bij de buren gehaald. Nu heeft zij controle
gehad van de overheid en ze kreeg een dikke bekeuring en het verbod om op deze manier stroom te
krijgen. Dus nu komt vandaag iemand kijken of het mogelijk is om daar stroom aan te leggen. Veel
stroom zal ze niet gebruiken want ze heeft maar 1 peertje als verlichting en elektrische apparaten
heeft ze niet. Dus als het mogelijk is willen we namens jullie allen daar stroom aan laten leggen.
11 februari Bouwfoto’s
Ja weer enkele bouwfoto’s. Maar we willen toch even laten zien hoe lekker het opschiet. Ze zijn nu
met het dak bezig. Het wordt niet een heel puntig dak maar dat is ook niet nodig want er komt geen
plafond en bovenverdieping in. Wij vinden dat het een prachtig huis wordt. Op de eerste foto zie je
de mensen aan het dak bezig. Op de tweede dat is de oude badkamer en op de derde kun je goed
zien welk geweldig prima materiaal ze hier hebben. Ik zou zo'n ladder niet op durven!

Op bezoek in het ziekenhuis in Negombo. Op ziekenbezoek
want een vriend van ons is vanmorgen aan de blinde darm
geopereerd. Iedere keer treft het ons weer: wat een verschil
met een Nederlands ziekenhuis! Een zaal waar 50 patiënten
liggen en het is allemaal roest wat je ziet. Verpleegsters met
kapjes en
sokjes. Toch
zeker wel een
achterstand
van 100 jaar. Maar vooral al die roestige bedden
geeft een naar gevoel.

7.

12 februari Toezegging schoolhulp
We hebben de school toegezegd dat we hen naar
draagkracht zullen steunen met de uitbouw van hun school.
We hebben tenslotte nog verschillende projecten onder
handen en in gedachten. Op de foto de bibliotheek van de
school. 20 februari zullen wij aanwezig zijn bij de sportdag
t.b.v. de uitbouw

13 februari Meterkast geplaatst

Het materiaal voor de stroom in het houten huisje is
allemaal geplaatst. Nu is het wachten op de overheid
voor goedkeuring en dan kan de stroom worden
aangesloten. Het is niet zo maar 1,2,3 voor elkaar. Een
heleboel paperassen komen er ook aan te pas.

15 februari Vordering reparatie toek-toek
De ontmantelde toek-toek. Vandaag zullen ze hem gaan
spuiten. Er is ons beloofd dat hij 25 febr. klaar zal zijn,
dus dan kan er eindelijk weer in gereden worden. In de
tussentijd heeft de chauffeur allerlei karweitjes
aangepakt om toch wat geld te verdienen. O.a.. helpen
bij een visser en helpen in de bouw, maar met dit soort
klussen kun je nog geen boterham verdienen. Dat is hier
ook zo moeilijk: je hebt dan gewoon geen enkel inkomen.
Verzekeringen kennen ze hier niet en je bent dus
afhankelijk van giften en gaven.
16 februari Bezoek kindertehuis

Gisteren een kleinschalig kindertehuis bezocht. Het gaat hier om een kleinschalig tehuis voor meisjes
die uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Het zijn schoolgaande meisjes die gewoon goed gezond zijn
Het tehuis heeft her en der wel een opknapbeurt nodig (zie foto) en we vroegen of ze wel genoeg
eten kregen. Maar soms wel maar soms ook niet. Het probleem was vooral dat wanneer ze wat aan
eten kregen ze niets goed konden houden, want ze hebben geen koelkast. Inmiddels is mijn ervaring
hier al dat wanneer je een pakje boter 5 minuten op het aanrecht laat liggen dat het dan volledig is
gesmolten.
Vanmorgen zijn we wezen shoppen voor een koelkast met een groot vriesvak. En we hebben er één
gekocht. Zondagmorgen gaan wij weer op bezoek in dat kindertehuis want dan zijn de kinderen ook
allemaal thuis. De winkelier rijdt dan met de auto achter onze toek-toek aan om dan gelijktijdig ook
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de koelkast te bezorgen.
Bovendien een hele grote stimulans vanuit Nederland: vanmorgen kregen we weer een fantastisch
gift gestort! Mensen, enorm bedankt! Allemaal een dikke knuffel!

17 februari Bouw vorderingen
Het dak zit er op. Vanmorgen zijn ze met het pleisterwerk begonnen. Het ligt in de bedoeling dat het
huis over plm. 14 dagen klaar is. Dus voor ons vertrek. Behalve het schilderwerk dat wordt gedaan
wanneer we al weer thuis zijn. De eigenaar van het huis is van zijn beroep schilder en hij mag zelf zijn
huis schilderen en de aannemer betaald hem zoals hij anders een andere schilder zou moeten
betalen. Dit vinden we van de aannemer een heel goed idee. Want zoals we al eerder schreven. De
man krijgt moeilijk werk vanwege zijn rattenbeet en zo kan hij ook nog wat verdienen.

20 februari Stroom
Vandaag de elektriciteit voor het houten huisje betaald. Dus de stroom wordt nu aangesloten. Alles is
daarvoor al gereed.
Vandaag zijn we naar de sportdag geweest van de school die we namens jullie sponseren om lokalen
bij te bouwen. Daar zullen we morgen verslag van doen.
21 februari Sportdag
Nu dus het verslag van de sportdag van gisteren. D.m.v. deze
sportdag hopen ze dus geld te krijgen van donaties en van de
overheid, daarom was ook de minister van sport uitgenodigd. De
bedoeling was om 10 uur te beginnen maar doordat er
vrijdagavond een tropische regenbui was en daardoor het
terrein onbegaanbaar werd het uitgesteld tot ’s middags 2 uur.
We werden, (en dat allemaal dus door een donatie voor de bouw
van een paar klaslokalen) zelfs met een auto van huis gehaald!
De minister werd met een muziekkorps en dansers binnen
gehaald en wij werden direct gedropt achter de minister en door
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een erehaag van kinderen naar een podium begeleid. Na de opening
werden we aan het werk gezet. De kinderen (1700 kinderen) waren
in 4 groepen verdeeld en elke groep had van een tent een huisje
moeten maken en wij moesten de huisjes keuren om dan te zeggen
wie de eerste, tweede en derde prijs had. We plaatsen hier links de
foto van de eerste prijs.

Bij elk huisje werden we begroet en binnen gehaald om van
allerlei lekkernijen te genieten (zie onder, 3e foto).
Verder de hele middag naar de sportende kinderen gekeken. Het
was een hele belevenis.
Inmiddels is bekend dat de minister geld heeft toegezegd!

21 februari Levering koel/vrieskast

Zoals we al eerder schreven zouden we vanmorgen dus de koelkast naar het kleinschalige
kindertehuis brengen. Dus vanmorgen zijn we via de markt om fruit te kopen naar het kindertehuis
geweest en de leverancier van de koelkast ging met ons mee.
In het kindertehuis waren ze dus nog niet op de hoogte van de verrassing die hun stond te wachten
en de verrassing bezorgde ons dan ook hele blije dankbare mensen.
Zij laten het dan ook aan ons, om jullie allemaal heel hartelijk te danken.
Het tehuis ziet er verwaarloosd uit en zou eigenlijk een opknapbeurt moeten hebben.
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21 februari Hulp weduwe
Als je zo moet leven dan valt het leven wel heel erg zwaar. Dat vond de man van dit gezin ook. En
heeft vorige week zondag dus zijn leven beëindigd. Maar nu blijft zijn vrouw wel zitten met dat zware
leven. Ze hebben 4 kinderen. En het huis, als je dit nog een huis mag noemen staat in een dal met
een te lage fundering. En er staat dus regelmatig water in het huis. Het water komt ook van de
bovenkant naar binnen. Dit is beslist niet meer menswaardig wonen. En dan zagen we nu ook het
grote verdriet dat ze hun man en vader moeten missen.
Wij zitten tegen het eind van onze vakantie en dus ook tegen het eind van de financiën. Maar al
zouden we nog geld genoeg hebben, de tijd ontbreekt ons nu om er dit jaar nog wat aan te kunnen
doen.
De vrouw verdient een kleinigheid door het maken van kleedjes voor kerken.
Voedsel voor langere tijd was ook geen oplossing want dat blijft niet zo lang goed. Dus hebben we
haar een beetje geld gegeven. Geld geven doen we nooit. Maar in deze situatie vonden we geen
betere oplossing. En een vrouw met 4 kinderen in deze omstandigheden zal dat geld echt niet over
de balk gooien maar besteden aan voedsel en kleding voor haar kinderen.
Dus we hopen dat al onze donateurs zullen begrijpen dat we in deze situatie op deze manier hebben
gehandeld. Het gaf de vrouw een klein beetje licht aan de horizon.

25 februari Koop meubelen
Van 1 tot 4 een enorme onweersbui met slagregens gehad. Het komt volledig onverwachts. De zon
schijnt en boem dan valt geheel onverwachts de eerste klap. Het leven staat hier dan ook volledig stil
want ook de stroom was weg. Gelukkig waren we vanmorgen al actief geweest. Eerst nog een paar
mensen gehad voor mijn verjaardag en daarna kijken bij de toek-toek reparatie want die zou vandaag
klaar zijn. Maar waar we al bang voor waren, nee dus. We hebben duidelijk gemaakt dat we de 8e
naar Nederland gaan en is hij dan niet klaar dan zit het geld voor de betaling in Nederland. Want we
betalen pas als hij helemaal klaar is. Nu heeft de monteur met een handdruk beloofd dat de toektoek 28 febr. helemaal klaar is.
Daarna zijn we naar de winkel geweest voor meubelen voor het te bouwen huis, de opening van het
huis zal zijn op 3 of 4 maart. De mensen voor wie dit huis is, hebben totaal niets, geen stoel om op te
zitten en geen bed om op te slapen. Alles gebeurde op de zandgrond. Dus we hebben namens jullie
allemaal 6 tuinstoeltjes en tafel gekocht en een bed met een kast en natuurlijk een matras met laken
en kussens. Deze worden op 3 maart naar het huis gebracht. Voor ons nu dus alleen nog maar de
taak om voor een kunstbloemetje te zorgen.
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26 februari Aanschaf fiets
Een helper op een catamaranboot. Die heeft werk maar alleen als er toeristen zijn die een tochtje op
zee willen maken. Toeristen zijn hier een aantal maanden per jaar. Nu gaat het over een man met
deze baan die 10 km. moet fietsen om bij de catamaran te komen. Lopen is dus te ver. Hij had een
oud barrel van een fiets. Wij hebben gemeend om hem namens jullie een nieuwe fiets te geven. De
man was werkelijk dolgelukkig met zijn fiets. Hij glunderde van oor tot oor!

28 februari Voedselpakketten
Wat is er nu mooier dan op een zonnige (maar zeer hete) zondagmorgen 30 zeer arme gezinnen blij
te maken met een voedsel pakket. Deze mensen wisten van onze komst af en stonden ons al op te
wachten. Sommigen kwamen van ver en moesten honderden meters over het strand lopen om ons
te kunnen bereiken. In het voedselpakket zaten o.a. zeepmiddelen, 3 kilo rijst, aardappelen, curry,
suiker, uien, diverse kruiden waar wij de naam niet van kenden en nog veel meer. Het “thank you” en
“God bless you” was dan ook vaak te horen. Soms weten we met onze eigen houding geen raad als je
deze dankbare en ontroerde mensen ziet.
Wel weten we dat we onze donateurs moeten bedanken want zonder jullie was dit niet mogelijk
geweest. Dus namens deze 30 gezinnen heel hartelijk dank!!

29 februari Aflevering toek-toek
Hoera! de toek-toek is klaar. Het heeft de
duur van ons hele verblijf hier bijna geduurd,
maar hij zat dan ook flink in elkaar. Hij ziet er
weer als nieuw uit. Nu kan er dus weer mee
worden gewerkt. Wij zeiden al: jammer dat
je vader het nu niet meer kan zien, maar ze
zijn er hier zeker van dat de verongelukte
vader meekijkt van boven.

12.

2 maart Licentie binnen
Na 7 weken wachten heeft de kraaltjes strandverkoper dan
eindelijk zijn licentie (vergunning) om kraaltjes aan het strand te
verkopen. De licentie is een jaar geldig.
Ambtelijke molens draaien hier wel heel erg langzaam.
3 maart

3 maart Tsunami dreiging
Gisteravond een tsunami-dreiging. De priester had alle vissers op het strand bij elkaar getrommeld,
dat ze voorzichtig en alert moesten zijn. In Indonesië was een aardbeving en daardoor een tsunami
dreiging voor Sri Lanka, Australië en India. Gelukkig hoorden we een half uur later al dat de tsunami
zich had teruggetrokken en het gevaar was dus geweken. Onze toek-toek chauffeur belde ons om
ons te laten weten dat er al een toek-toek voor ons was geregeld om ons naar een veilige plek te
brengen. Dit geeft toch wel een enorm liefdevol gevoel. De tsunami van 2004 zijn ze hier nog lang
niet vergeten.
4 maart Opening huis
Vandaag was het dus een feestdag. We vierden de opening van het nieuwe huis. De komende week
moet er nog wat worden afgewerkt, maar omdat wij volgende week naar huis gaan was de opening
toch al vandaag. Gisteren zijn de meubelen al bezorgd terwijl er toen nog volop werd gewerkt. Onder
grote belangstelling vond de opening plaats. Baukje en ik mochten het lint doorknippen. Daarna
vonden de rituelen plaats van melk overkoken en het eten van rijstkoeken , bananen en cake. De
aannemer die uitstekend werk heeft geleverd, heeft ook een plaquette aangebracht met de tekst
"Holland 2016". De bewoners waren zeer ontroerd en zijn alle mensen die gedoneerd hebben, zeer
dankbaar.

13.

7 maart Nog een

rijles

De laatste actie-centen uitgegeven voor een rijbewijs voor toek-toek. Deze keer voor een man die 's
morgens op de markt voor zijn baas vis opkoopt en deze weer probeert te verkopen. Nu met die
uitzonderlijk slechte visvangst is het niet verkeerd om zo'n rijbewijs te hebben. Wie weet komt er een
andere job voorbij om meer te kunnen verdienen. Ook deze man kan niet lezen en schrijven en de
lessen duren hierdoor dus weer een paar maand langer. Maar door het analfabetisme, dat hier veel
voorkomt, is de beroepskeus maar zeer beperkt.

Vanaf nu beginnen we weer met frisse moed om volgend jaar weer opnieuw met de benodigde
gelden terug te kunnen komen om ons werk voort te zetten. Voor nu aan alle donateurs: dank, dank,
dank, namens alle Sri Lankanen die dit keer zijn geholpen in hun problemen!
Home

Wim en Diny Kramer.
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