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15 januari 2020
We zijn heel en gezond aangekomen in Sri Lanka. Donderdagmorgen om 5
uur Sri Lanka tijd mochten wij voet zetten op Sri Lankaanse bodem.
Onze grote dank aan KLM en Sri Lankan Airlines. Wij werden als koningen
behandeld. De service was werkelijk fantastisch. We konden zelf nog bij de
incheckbalie op Schiphol komen, maar ook daar werden we naar toe
geleid, alleen al door het zien van de rollator. Verder hebben we de hele
weg geen stap hoeven te zetten, tenminste ik niet, Wim kon wel steeds bij
me blijven. Maar bij de incheckbalie stond meteen al een rolstoel klaar die
bracht ons naar een plek waar we koffie konden drinken en daar werden
we op een afgesproken tijd opgehaald door een karretje zoals op de foto
en die bracht ons naar de gate. Daar stond opnieuw een rolstoel klaar met
begeleider die ons in het vliegtuig bracht. In Muscat moesten we
overstappen en daar ging dezelfde procedure in werking en werd er weer
volledig voor ons gezorgd zodat we op tijd in het vliegtuig naar Sri Lanka zaten. In Sri Lanka aangekomen
moesten de mensen met de bus naar het vliegveld maar voor ons kwam er aan de andere kant van het
vliegtuig een lift die ons naar beneden bracht en ook daar stond een rolstoel klaar en we werden zelfs tot
de uitgang van het vliegveld gebracht en daar stonden onze vrienden ons op te wachten met een taxibusje
Onze complimenten zijn dus zeer terecht. Het was een reis die onbegrijpelijk goed in elkaar zat, voor ons
totaal zonder problemen. KLM en Sri Lankan Alines, bedankt voor deze onbekommerde reis. En natuurlijk
ook aan Vakantie Express Hoogeveen, die dit alles voor ons mogelijk maakte.
18 januari 2020
De afgelopen nacht was het plm. 27, 28 graden, maar we hebben
uitstekend geslapen. Gisteren werden we al van harte welkom
geheten door de mensen van het supermarktje hier aan de
overkant. Hij draagt nog steeds dezelfde rok als al die jaren. Zal
denk ik 's avonds wel worden gewassen (hoop ik). Gisteren en
vandaag hebben we al verschillende mensen blij kunnen maken
met een telefoontoestel, dat we
meekregen vanuit Nederland.
Met sommige personen hadden
we thuis al een afspraak
gemaakt. Van deze mensen wisten we zeker dat ze er een nodig hebben
voor hun werk, zoals toektoek-chauffeurs en vissers.
De wegen zijn hier op het ogenblik levensgevaarlijk. Door de hevige
regenval van de afgelopen maand zijn er hele gedeelten van de wegen
weggespoeld. De auto’s en toektoeks kunnen elkaar amper passeren met
gevaar dat ze in de afgebrokkelde geul vallen. Op de foto rechts is dat
duidelijk te zien. Dit is bij ons guesthouse. Ook geen enkel gat is afgezet
met een lint of iets dergelijks.

19 januari 2020
De 23 huizen die we dankzij jullie hier konden laten bouwen worden
heel verschillend onderhouden. De één is veel netter dan de ander, al
zijn ze allemaal dolblij met een goed droog huis. Maar zo hebben we in
2008 een huis gebouwd dat ziet er nu nog als nieuw uit. Wordt keurig
schoongehouden en af en toe een kwastje verf. Je kon wat schoonheid
betreft dit huis zo in Nederland plaatsen alhoewel het in ons land ook
niet altijd netjes is bij iedereen. Nu heeft de eigenaar van deze woning
een broer die in een huurhuisje woont waar ze wel elke maand de huur
voor moeten kunnen betalen. De situatie waar ze nu in zitten maakt dit
onmogelijk. Om te kunnen leven moeten ze wel schulden maken met
het risico dat ze uit het huisje worden gezet als ze niet betalen. Ze
hebben vier kinderen die naar school moeten en dat kost dus ook en
één en ander. Hij is helper op een vissersboot. Momenteel is de
visvangst hier voor de kust heel slecht (de zee is waarschijnlijk
“leeggevist”. Deze man wordt dus ook
maar af en toe opgeroepen om te
helpen met het vissen. Dus geen brood op de plank. Nu hebben wij een
gesprek met hem gehad. Hij is trouwen s erg verlegen en een man van
weinig woorden en ook geen enkel woordje Engels. We voerden dus een
gesprek met vertaling door zijn broer. Maandag gaan we (Wim met hem,
zijn broer en een kenner van vissersboten) naar Chilaw om een boot met
motor voor hem te bestellen, zodat hij zelf kan gaan vissen Het moet een
goeie motor zijn waarmee hij verder de zee op kan waar wel vis zit. Op
deze manier kan hij dan goed voor zijn gezin zorgen en ook zijn eigen
helper in dienst nemen. Twee gezinnen worden zo geholpen. We hopen
op deze manier het Nederlandse steentje bij te dragen. Je kunt aan hem
zien dat dat zijn allerliefste wens is; je voelt de liefde voor zijn vrouw en
kinderen, 3 meisjes en 1 jongen.
20 januari 2020
Wim is vanmiddag naar het
botenbedrijf in Chilaw geweest
en heeft daar een boot besteld
voor de visserman waar we
gisteren over schreven. Het
wordt een rood-wit-blauwe boot,
de kleuren van de Nederlandse
vlag. Op de foto kun je de
stralende lach van de nieuwe
eigenaar zien. Op 3 februari 2020
zal de boot klaar zijn.

Morgen gaan we de bergen in.
We hoorden een triest verhaal
van een vier jaar geleden deels ingestort huis. Of we kunnen helpen,
weten we nog niet. We moeten eerst kijken hoe de situatie daar is en of het financieel haalbaar is. Wordt
dus vervolgd…

23 januari 2020
We zijn weer terug in ons guesthouse, na twee dagen Badulla,
een dorp in de bergen, op 1.500 meter hoogte.
Dinsdagmorgen vertrokken we om 6 uur en pas 6 uur later
waren we ter plekke. Woensdag gingen we terug en toen
deden we er zelfs 8 uur over met een tussenstop van een half
uur! Het is al net als in Nederland: je moet de filetijden
vermijden.
Waarom waren we in Badulla…. Dat komt door een verhaal,
dat ons enorm aangreep en waarbij we onmiddellijk tot
handelen zijn overgegaan.
Vier jaar geleden waren er in bergen modderstromen en zijn
er veel huizen verwoest. Van één woning is het grootst deel
van het huis blijven staan; alleen de keuken en het toilet zijn
verwoest en daardoor is één kant van de woning helemaal
open. Toentertijd is het gezin: vader, moeder, zoon en
dochter, bij hun zoon in Kandy gaan wonen. Zoals met alles
hier in Sri Lanka: geen sprake van een uitkering of vergoeding
voor de verwoesting. En natuurlijk heeft het gezin zelf geen
cent. Nu, vier jaar later, zijn ze nog geen stap verder en het
wonen bij de zoon in Kandy geeft grote strubbelingen want
deze zoon heeft ook drie kinderen. En ze wonen nu al 4 jaar
met z’n negenen in een woning met 2 slaapkamers en ze
moeten allemaal te eten hebben! De werkloosheid is hier zeer
groot en er is dus maar één persoon die de kost kan
verdienen. Hij is verpleger in het ziekenhuis in Kandy. De nood
is zo hoog dat ze gedreigd hebben de ouders de deur uit te
zetten vanwege voedseltekort en gebrek aan privacy. Het
beschadigde huis in Badulla is in die vier jaar enorm
verwaarloosd. Een deel van het dak was kapotgeslagen en
daardoor ook de vloer. Maar het is wel een goed stenen huis,
stevig gebouwd en de kozijnen zijn nog prima, alleen het glas
is eruit. Electra en wateraansluiting zijn vernield en er is
enorm geroofd. Een eenzijdig open huis is natuurlijk een
welkom voor graaiende
handen. De bewoners
hebben destijds nog wel
geprobeerd zoveel
mogelijk spullen in een
slaapkamer te zetten,
daarvan kon de deur nog
wel op slot maar na vier jaar is dat ook totaal verkommerd. We
hebben dus besloten het huis weer bewoonbaar te maken. De
schoonmaak, puinruimen en de bouw zijn al begonnen. Dit na
natuurlijk heel veel onderhandelen, waardoor we wel 2.000 euro van
de prijs af hebben kunnen krijgen. De aannemer heeft beloofd dat het
huis over drie weken klaar zal zijn. Helaas kunnen we de bouw niet
persoonlijk in de gaten houden. Maar er is een familielid aanwezig om
dit te doen. De afstand voor ons is te ver om er vaker te gaan kijken.
Er is beloofd dat we met foto’s op de hoogte worden gehouden. Over
drie weken hopen we naar het resultaat te gaan kijken.

23 januari 2020
Vanmiddag waren we uitgenodigd
bij de ouders van Diwi. Uit dank
voor jullie allemaal heeft ze deze
naam gekregen want wij zijn de
brengers. Vorig jaar kreeg de
moeder een nieuwe naaimachine
van de actie. Het jurkje dat Diwi aan
heeft is door haar gemaakt. Ze naait
voor mensen uit de omgeving en
van het geld dat ze daarmee
verdiende nam ze naailes. Ook naait
ze voor een confectiefabriek.
Dankbaar om dit te zien en te horen

24 januari 2020
Maandag schreven we over de helper op een vissersboot die bijna nooit
wordt opgeroepen voor werk, omdat de visvangst hier vlak voor de kust zo
ontzettend slecht is. En daardoor heeft hij grote problemen met het betalen
van voedsel en de huur voor zijn woning.
De eigenaar dreigde hem met zijn vrouw
en vier kinderen uit huis te zetten.
Maandag zijn hij en Wim naar Chilaw
geweest en daar is een boot besteld.
Deze wordt over twee weken geleverd.
Nu hebben we vanmiddag een motor
voor deze boot gekocht. Een goeie motor
waar hij verder mee de zee op kan, waar
meer vis zit. De motor is veel duurder
dan de boot maar dat wisten we. Gelukkig konden we hem ook nog blij
maken met een mobiel die we uit Nederland meekregen want een
visser op zee moet kunnen bellen.
Toen we nog thuis in Nederland waren kregen we kort na de aanslag in de kerk van Pasen 2019 ook een
noodoproep van een andere visser. De motor van zijn boot stuk was en daardoor kon hij niet vissen. De
reparatiekosten had hij geleend. Met uw hulp hebben we hem toch kunnen helpen de lening terug te
betalen. Overigens horen we, nu we hier zijn, dat de nood bij de vissers erg hoog is. En werkelijk bij alle
vissers. Wel is de vis schreiend duur maar wat heb je daaraan als je maar 1 of 2 kilo vangt.
27 januari 2020
We hoorden over een vrouw die ernstige gezondheidsklachten heeft. Ze heeft o.a. ernstige artritis en
hartproblemen waar ze medicijnen voor had. Maar de medicijnen zijn op en geen geld om weer naar de
dokter te gaan of nieuwe medicijnen te kopen. Wij konden de nodige medicijnen voor haar betalen en nu
kan ze weer een half jaar verder

28 januari 2020
Dankzij al onze donateurs hadden
wij een heerlijke morgen en konden
we een school heel blij maken met
een nieuwe watertank. De oude
tank (die stond op de stenen sokkel
– foto rechts) was gebroken en
zonder schoon water kun je niet
leven. De kinderen kregen zo
langzamerhand geen schoon water
te drinken. Het is de “Nath
Horagolla K.V.”, een kleine arme
school van 180 leerlingen in Marawila.
Wij werden hier met enorm veel warmte (letterlijk en figuurlijk)
ontvangen met een begroetingsceremonie: bloemen, een
toespraak en verschillende liedjes werden ons toegezongen.
Ook werd de SriLankaanse vlag gehesen. Na afloop volgde een
bezichtiging van de school, met een drankje en een hapje.
Op de foto’s zie je de directeur van de school die ontroerd was
door deze gift. Voor dit soort zaken doet de overheid hier nl. niets!
Links ziet u een foto van een watertank, zoals nu ook voor deze
school is aangeschaft.
Rechts: foto’s van de
bloemenhulde en midden onder
het hijsen van de vlag.

Links: nu moet er nog water uit
een vervuilde put komen.

29 januari 2020
Zoals afgesproken zijn er foto’s gestuurd over de
vordering van het te restaureren huis. Ze zijn volop
bezig. Het elektra is aangelegd en ze zijn nu bezig met
de muren te pleisteren, zoals op de foto’s is te zien. Er
is ook een gat gegraven voor een grote septictank,
zodat er een fatsoenlijk toilet kan worden aangelegd.

30 januari 2020
Vanmorgen was Wim op het strand en daar waren cameramensen aan het opnemen. Wim liep, zonder dat
hij het in de gaten had, de opnames binnen en werd opeens begroet door een paar vissers: "Hi William,
how are you?" Toen Wim vroeg wat er aan de hand was, vertelden ze dat er een documentaire werd
gemaakt voor de Zuid-Koreaanse televisie, over Sri Lanka en hun cultuur. Vol trots vertelden de vissers dat
Wim hier al 25 jaar komt en hier erg goed “sociaal werk” doet. Sommige scènes moesten wel vijf keer
worden overgedaan. De makers waren niet snel tevreden. Mogelijk komt Wim op deze manier op de ZuidKoreaanse tv. Hij vond het een hele leuke ervaring om dit mee te maken. Helaas: door alle hectiek helemaal
vergeten om hier foto's van te maken.
31 januari 2020
Het strand is niet alleen de plek om te wandelen
en te zonnen, maar er is steeds weer wat anders
te beleven.
Zo zag Wim gisteren een volleybaltoernooi van
gevangenen van de marine en de land- en
luchtmacht. Ze werden tijdens het sporten streng
bewaakt door zwaarbewapende soldaten. (Helaas
weer zonder fototoestel op het strand!).
Vandaag was er een mooi kleurig bruidspaar te
zien. En natuurlijk is er elke dag een prachtige
ondergaande zon!

1 februari 2020
Morgen is hier weer het jaarlijkse kerkfestival. Dat is hier de
belangrijkste dag van het jaar. Vandaag wordt daar weer eten voor
ingekocht om er morgen een feestdag van te maken wij hebben daar
een kleine bijdrage aan geleverd. Wij zijn ook weer uitgenodigd om de
hele dag aanwezig te zijn. Dit is een grote eer. Iedereen is dan in
feeststemming en gaat dan (op z’n Paasbest) naar de kerk, ‘s morgens
om half 6, 7 uur of om 9 uur. Ook ‘s avonds om half 8 is er weer een
dienst waar alle mensen dan naar toe gaan. In de grote plaatsen is er
ook een dienst in het Engels maar daar moet je dan een eind voor
rijden. Persoonlijk vind ik zo'n dag een lange warme zit en we verstaan
er geen woord van, maar dat hebben we er toch graag voor over.
Binnenkort gaan we ook nog een bezoek brengen aan de kerk waar met
Pasen 2019 meerdere explosies plaatsvonden en waar toen 151 mensen
bij zijn omgekomen.
3 februari 2020
Vandaag gaan we de rekening
betalen voor de Engelse les voor de
kinderen die op de foto's staan.
Vooral de jongen in de boom doet
het heel goed en daar betalen we ook
het schoolgeld voor. Want de ouders
hebben daar geen geld voor en dan
wordt zo’n jongen gewoon van school
gestuurd. En zonder opleiding
hebben kinderen geen schijn van kans
om ooit de kost te kunnen verdienen.

4 februari 2020
Vandaag is alles gesloten. Scholen, winkels,
restaurants, letterlijk alles. Iedereen heeft vandaag
een vrije dag want het is Onafhankelijkheidsdag. In
1948 werd Sri Lanka onafhankelijk van GrootBrittannië. Voor Groot-Brittannië waren hier ook al
Portugal en Nederland de baas. Maar vandaag vieren
ze de onafhankelijkheid, dit wordt gedaan door
iedereen een vrije dag te geven en een grote
militaire parade in Colombo voor de president.
De familie van de president is zeer rijk. Het
presidentschap en het premierschap blijft steeds in de familie. Treedt de één af dan volgt de ander hem op
en op deze manier blijven ze een rijke familie met heel veel bezittingen en nauwelijks oog voor de armen…
Helaas kunnen we aan dat systeem niks veranderen, hoe graag we dat ook zouden willen. Het enige wat we
kunnen doen is de allerarmsten een beetje uit de ellende helpen. Met uw hulp!

4 februari 2020
Wim is bij het aanduwen van een toektoek voorover op het asfalt
gevallen. Hij heeft daarbij een beschadigde neus opgelopen. En “wie
zijn neus schendt……”
Gelukkig was zijn bril, wonder boven wonder, nog heel. Wel was zijn
broek totaal vernield. Doordat hij bloedverdunners gebruikt, lijkt het
allemaal erger dan het is…

5 februari 2020
Wij kregen bericht van de botenbouwer dat de boot klaar is. Dat is dus
supersnel gegaan, 20 januari 2020 besteld en nu 5 februari 2020 al
geleverd.
Wim is dus vandaag weer met de
nieuwe eigenaar van de boot naar
Chilaw geweest. Ten eerste om de
boot te betalen en om getuige te
zijn van het vervoer van de boot
naar het strand waar de nieuwe
eigenaar van de boot in de buurt
woont. Hij ligt daar nu enkele dagen
op het strand zodat daar de motor
kan worden bevestigd. Wij dachten
dat die er zo achter gekoppeld kon
worden, maar dat is dus niet mogelijk. Een nieuwe motor moet eerst
voor een behandeling naar de garage. Dit is altijd zo, is ons verteld.
Wanneer dit is gedaan dan wordt de motor aan de boot gekoppeld en
dan gaat ook de boot in het water waar wij dan ook getuige van zullen
zijn. Het is hartverwarmend om mee te maken hoe blij deze man is met het oog op een betere toekomt
voor zijn gezin. Hij kan nu zelf zorgen voor een inkomen en dat dankzij al de donateurs uit Holland.
Hij laat dan ook duidelijk zijn dankbaarheid merken: als naam voor de boot koos hij “Holland”.
6 februari 2020
Het huisje hiernaast was eerst van hout daar hebben we vorig jaar
een stenen huisje van gemaakt. Ze was er heel blij mee!
Nu kun je merken hoe hoog bij sommige mensen hier de nood is:
zelfs bij deze arme vrouw, die vrijwel niets aan bezittingen heeft, is
er – terwijl ze een paar dagen bij haar dochter op bezoek was – in
haar huisje ingebroken. De deur is met geweld opengebroken en al
haar bezittingen zijn gestolen: 2 kilo rijst, 1 kokosnoot en een paar
uien!!
Degene die dit heeft gedaan, moet dus wel in heel hoge nood zijn
geweest om daar een inbraak voor te plegen!
Wij hebben er zo snel mogelijk voor gezorgd dat ze een
voedselpakket terugkreeg.

7 februari 2020
Vanmorgen was een aangrijpende, emotionele ochtend. We waren in
de St. Sebastiaankerk, waar op Paasmorgen aanslagen werden
gepleegd. In nog een paar kerken en in een paar hotels. In totaal vielen
er 290 doden en 500 gewonden. Alleen al in de St. Sebastiaankerk
kwamen 151 mensen om het leven.
De kerken en de hotels
zijn in zeer snel tempo
weer opgebouwd. Dit
gebeurde door het
leger!
Momenteel worden de
scholen nog bewaakt en
de kerken worden nu
ook door het leger dag en nacht
bewaakt. Als je de kerk in wilt
dan word je buiten door soldaten aangehouden en moet je je pas of
identiteitskaart laten zien om naar binnen te mogen.
De kerk is overigens prachtig
herbouwd. Het is een zeer grote kerk
met verschillende
herdenkingsplekken. Zo is er een
gedenksteen in de vloer op de plek
waar de moordenaar binnen
kwam. Verschillende
beschadigingen hebben ze ook
laten zitten en er staat in beeld
in een glazen omhulsel, dit beeld
stond voor in de kerk en daar is
veel bloed opgekomen door de
aanslagen. Dit beeld staat nu
dus in de kerk, compleet met de
bloedvlekken (foto rechts).
Dit alles was zeer aangrijpend. Wij liepen er rond met tranen in de ogen
en een brok in de keel. Er waren op het moment van ons bezoek geen
toeristen, maar wel veel Sri Lankanen in de kerk. Respect voor de manier
waarop zij zich in de kerk gedroegen! Heel waardig en eerbiedig.
9 februari 2020
Een visserman met een goede boot, maar de motor is kapot! Hij was al vele
keren gerepareerd maar de monteur zei dit keer dat reparatie niet meer
mogelijk was. Dus…. wat te doen?
Als je wel een boot hebt, maar geen motor, dan heb je ook niks meer aan
de boot! En zonder boot kan een visserman zijn gezin niet onderhouden.

Wij zijn dus voor de tweede keer naar de motorfabriek gegaan en
hebben daar eenzelfde motor gekocht als de eerste keer. Een
betrouwbare motor dus, waar je verder de zee mee op kunt. En verder
de zee op, betekent: meer vis! Want dicht voor de kust zit geen vis
(meer).
Vandaag is de motor, nadat hij eerst
weer naar de garage is geweest,
bevestigd aan de boot en in het water
gelaten. Een eindje gevaren als proef,
zachtjes en op volle snelheid: het ging
allemaal voortreffelijk.
Dus weer een visserman blij gemaakt dat
hij weer naar hartenlust kan vissen. Deze
visser heeft ook een vrouw en twee kinderen, een jongen en een meisje.
Voor dit gezin is er zo weer hoop voor de toekomt! We wensen hem,
namens jullie allen, een behouden vaart en een goede visvangst!
9 februari 2020
Wij waren hier nog maar een paar dagen toen we een heel triest verhaal hoorden met een bijbehorend
filmpje. Een man zo’n 30 jaar (schat ik) was 15 jaar geleden in het bezit van een goed huis een lap grond en
twee toektoeks. Toen, 15 jaar geleden dus, terwijl zijn vrouw en twee kinderen bij hem in de toektoek
zaten, kreeg hij een ongeluk. De kinderen zijn er goed vanaf gekomen, maar zijn vrouw overleed en hijzelf
was halfzijdig verlamd. En in Sri Lanka krijg je nergens een cent uitkering van en moet je maar zien hoe je in
leven blijft. Zo moest hij dus van nood eerst de toektoeks verkopen (hij kon niet meer rijden) en daarna ook
de lap grond en zijn huis. Maar zonder werk en zonder uitkering is je geld snel op aan eten, kleding en huur
voor een woning.
Nu gaat hij met zeer veel moeite langs de wegen om te bedelen. Wij zagen het filmpje en hoe moeilijk hij
zich verplaatste en we hebben een kruk voor hem gekocht zodat hij in elk geval aan de verlamde kant een
beetje steun heeft. Wij wilden deze naar hem toebrengen maar hij heeft zo’n zwervend bestaan dat we
hem, met alle mogelijke hulp, niet konden vinden. En de kruk stond nog steeds bij ons in de slaapkamer.
Nu hoorden we vanmorgen over een jongen van in de twintig die een paar weken geleden een ongeluk
heeft gehad. Hij zat bij iemand anders achter op de motor. Zijn been
is op verschillende plaatsen
gebroken, dus een gecompliceerde
breuk. Hij heeft een paar jaar
revalidatie nodig en kan dus zijn
beroep (helper op een vissersboot)
niet uitoefenen. Nu hebben we
hem vanmorgen de kruk gebracht,
die we misschien niet aan de
hiervoor bedoelde man kunnen
brengen. Mochten we die man toch
nog vinden dan halen we nog een
kruk. En zijn er twee mensen
geholpen.

11 februari 2020
In navolging van het succes van vorig jaar hebben we vanmiddag weer een
naaimachine gekocht. Maar er is toch een verschil met vorig jaar. Vorig jaar
kochten we eerst de machine en de volgende dag hadden de vrouwen al
werk. Dit keer kwam de fabriek al bij de vrouw
vragen of ze geen thuiswerk voor hen wilde
doen, maar dan moest ze wel een
naaimachine hebben. Ze vroegen haar om
tassen te naaien. Dit leek de vrouw geweldig!
Maar ja, ze had plenty tijd, maar geen
naaimachine!
Het initiatief van sommige vrouwen hier, om
te gaan werken, juichen wij van harte toe.
De man van deze vrouw kan niet lezen of
schrijven, heeft suikerziekte en is carapatiënt,
dus weinig zicht op een goed betaalde baan. Hij moet de kost verdienen
met de verkoop van vis op het strand. Dit levert normaal al weinig op en nu,
met die slechte visvangsten, helemaal! Bovendien is hier de werkloosheid
zeer groot. Dan is het fantastisch dat sommige vrouwen nu de touwtjes in
handen nemen.
Vanavond wordt de naaimachine bezorgd.

12 februari 2020
Vandaag zitten we er warmpjes bij, want de hele dag geen stroom en dus
ook geen airco. Volgens de berichten is het buiten 33 graden en een
gevoelstemperatuur van 37 graden. Vanmorgen is Wim met onze toektoekchauffeur naar een klein supermarktje geweest en heeft daar
voedselpakketten geregeld voor de werknemers van een steenfabriek. De
foto’s komen vrijdag (als we dan tenminste stroom hebben) dan gaan we
de voedselpakketten naar de steenfabriek brengen.

Toch nog even een aanvulling. Onderweg naar de steenfabriek zag
Wim stapels plastic en papier, van elkaar gescheiden. Wim vroeg wat
daar mee ging gebeuren. Het bleek afval te zijn, dat in een fabriek
wordt gerecycled! Toch een lichtpuntje om te zien dat Sri Lanka al wat
beter omgaat met afvalverwerking dan een paar jaar geleden. Diegene
die dit afval scheidt verdient hiermee 3 roepies, dat is anderhalve
eurocent per kilo.

13 februari 2020
Nu is er warempel toch nog iets, waarvan we niet op de hoogte waren!
Namelijk dat hier ook voor de toektoeks een soort APK-regeling geldt. Elk jaar
wordt de toektoek nagekeken zoals bij ons de APK en dan krijg je een nieuwe
sticker op de voorruit. Maar de prijs van deze keuring is aardig hoger dan de
prijs voor onze APK: € 60,--! Voor SriLankaanse begrippen is dit ontzettend
duur en meestal een probleem voor elke toektoek-chauffeur.
Voor één van hen hebben we dit betaald en hij kan nu weer zonder risico op
een bekeuring rijden tot februari 2020 2021.

14 februari 2020
Vanmorgen voedselpakketten gebracht bij de steenfabriek. Dat ze
daar goed terecht komen is zo duidelijk als wat. Hier zie je zo’n
enorme armoe. Maar alles was weer tot in de puntjes geregeld door
1 man die daar werkt en die ook het
vuilnis scheidt in plastic, papier enz.
Iedereen stond alweer te wachten, toen
wij kwamen. Als we er zijn worden eerst de
pakketten op een tafel uitgestald en dan
wordt er gebeden. Een deel van het gebed
konden we begrijpen: ze bedankten God dat
de donateurs in Nederland ervoor zorgden
dat zij nu te eten kregen.
Daarna had de man die alles regelde, alle
namen op papier staan en hij riep ze één
voor één naar voren om een pakket in ontvangst te nemen. Wij zijn ook
uitgenodigd voor volgende week vrijdag want dan hebben ze
gezamenlijk een gezellige avond.
Na de uitreiking van de voedselpakketten werden we uitgenodigd door
de man die alles regelde om even bij hem thuis te komen. Hij woont
samen met zijn vrouw en dochtertje in een huis waar ze met 4 gezinnen
wonen. Zij wonen met z’n drieën in een kamertje van plm. 3x3 meter.
Daar wonen ze, slapen ze en leven daar. De vrouw heeft er ook een
grote naaimachine in dat kamertje
staan en een hele voorraad lappen
stof. Zij naait alle kleding voor de
vrouwen die daar rond de
steenfabriek wonen. Ze zal daar denk
ik niet zo heel veel mee verdienen
maar alle beetjes helpen. Ze leven
echt heel vredig met elkaar en het is
een huwelijk uit liefde en niet, zoals
zovelen hier, gearrangeerd. Het mooie is: de vrouw is Moslima, de man
Hindoe en de vader, die ergens anders in het huis woont, is Christen.
Het lijkt ons heel gecompliceerd, maar het schijnt hier toch heel goed te
gaan.

15 februari 2020
Eén van de toektoek-chauffeurs van o.a. hotel
“Waterland” heeft een volkomen onbetrouwbare
toektoek om klanten veilig in te vervoeren. Het
hotel heeft zijn Hollandse naam te danken aan de
eigenaar. Zijn oma was een Nederlandse.
Maar de bodem van de toektoek is zo verroest en
lek als een zeef (linksboven), ook de bekleding kun
je haast geen bekleding meer noemen (rechts).
Toeristen zijn nogal kieskeurig en willen niet in zo’n
oude versleten toektoek vervoerd worden. Dus zijn
de inkomsten al behoorlijk gedaald. Wij hebben daarom besloten om deze toektoek
te laten repareren. Want deze man moet hier wel de kost voor zijn gezin mee
verdienen. Normaal kunnen ze leven van de inkomsten van de toektoek, maar ze
kunnen er niet van sparen voor e.v. reparaties. De man heeft een vrouw, twee
dochters en een zoon. In de bodem komt een nieuwe plaat en ook de stoelkussens
worden opnieuw bekleed. Wanneer de reparatie achter de rug is hopen we u het
resultaat te laten zien. De foto’s links en rechts tonen de situatie nu.
17 februari 2020
Morgen gaan we voor 2 dagen weer naar Badulla, u weet wel – hoog in de bergen. We kregen bericht dat
het te restaureren huis klaar is. Dus gaan we kijken hoe het is geworden. Het wordt een intensieve tocht
van de ene dag 8 uur heen en woensdag weer 8 uur terug. Met allemaal haarspeldbochten in de bergen.
Vanmorgen waren we uitgenodigd op een school
waar we in 2017 een bijdragen hadden gegeven
voor de te bouwen extra leslokalen. Het is een
school met 1500 leerlingen! We werden dus
uitgenodigd om te kijken wat het was geworden.
Volgens ons konden ze, van het geld dat wij toen
doneerden, de verf nog niet eens betalen. Maar
het is een enorm groot gebouw geworden, met
heel wat lokalen. De bovenste verdieping was nog niet helemaal klaar
maar in juni bestaat de school 100 jaar en dan zal alles klaar zijn.

17 februari 2020
Vandaag ook weer een schitterend verhaal gehoord. Vorige week mochten
we een vrouw een naaimachine geven, dankzij de donaties van jullie
allemaal. Nu kregen we vandaag te horen en te zien dat deze vrouw
inmiddels al 500 monddoekjes heeft genaaid voor een fabriek.

De reden is niet zo mooi, want deze doekjes worden genaaid omdat men hier bang is
voor een uitbraak van het Corona-virus. Maar voor deze vrouw is dit een welkome
gelegenheid: zij heeft hier weer lange tijd werk en dus inkomen van!

20 februari 2020
Veel dankbare tranen bij het huis in Badulla. Het
gezin wordt volgende week herenigd op de plek
en in het huis waar ze altijd als gezin hebben
gewoond. Wij waren enigszins teleurgesteld
want ze hadden ons verteld dat alles klaar was
maar dat bleek dus niet waar te zijn. Overal
waren nog spullen opgeslagen, de kozijnen
moesten nog geverfd, de vloer was klaar maar
moest nog een keer goed worden
schoongemaakt en …… het glas zat nog niet in
de ramen, dat komt vrijdag en daarom hadden
ze nog gordijnen voor de open ramen. In
verhouding met wat er wel was gedaan is dit een
kleinigheid maar jammer voor de foto’s. Er is een
vloer gemetseld in het hele huis. Er is opnieuw
water en elektra aangelegd. Alle muren zijn
gestukt en geverfd. (SriLankanen houden van veel
kleur in huis en daarbuiten). Een nieuw dak
boven de keuken, 6 nieuwe deuren maar deze
worden in de komende week ook nog geschilderd
en een geheel opnieuw gebouwd toilet (foto
rechts) dat er keurig uitzag.
Nu bij de opening was de vader van het gezin en 1 zoon aanwezig, de rest
van de familie komt volgende week. De dankbaarheid van dit gezin maar
ook van de rest van de familie, die allemaal in de buurt wonen, was heel
groot. Het gezin was zo enorm blij dat ze daar weer samen konden wonen
en de rest van de familie vond het heerlijk dat ze weer terug waren. Zoals
gebruikelijk bij een nieuwe of gerenoveerde woning geven we altijd zes
stoelen en een tafel (foto links) omdat ze die nooit hebben. Alleen het
kunstbloemetje zijn we vergeten maar we hadden wel een voedselpakket en een deurmatje voor ze
meegenomen.
22 februari 2020
We kregen een uitnodiging voor het Hindoefestival. Hindoeïsme is de
oudste nog bestaande religie ter wereld. Het is niet één religie maar bestaat
uit verschillende religies tezamen. Hindoes geloven, net als de Christenen,
in een drie-eenheid.
We waren om kwart voor acht uitgenodigd en een parlementslid zou deze
avond openen. Wij werden als VIPS behandeld en naar onze plaats begeleid
op de tweede rij, de rij achter de parlementariër.

Maar zoals dat hier zo vaak gaat, tijd kennen ze niet. Om kwart voor 10
kwam dan eindelijk het parlementslid. Dus twee uur zitten wachten tot
de man dan eindelijk kwam, begeleid door zeker wel 10 politieagenten.
Ze zijn hier zo gewend dat deze personen later komen dan de afspraak
dat niemand zich daar over opwindt. Het wordt als normaal aanvaard.
De ceremonie duurde ongeveer 5 minuten, ook Wim mocht bij deze
opening een kaars op de Sri Lanka kandelaar aansteken, het teken dat
het feest kon beginnen. Het klonk heel vreemd om Wim zijn naam hier
zo duidelijk te horen uitspreken. Het parlementslid waar iedereen 2 uur
op moest wachten was dus na 5 minuten weer verdwenen. Er volgden
daarna nog enige rituele handelingen en toen waren er verschillende
optredens van dansers en vooral van dansende kinderen. Het was
vooral vrolijk en gezellig. Mooi om dit eens mee te maken.

23 februari 2020
Vanmorgen zijn we naar de kerk
geweest. Niet om een dienst bij te
wonen, want daar verstaan we
helemaal niets van. We hebben
namens onze donateurs 150 stoelen
aangeboden voor de zondagschoolkinderen. Elke zondag gaan er 1500
arme kinderen naar de
zondagschool en er was geen
zitplaats voor elk kind. De kinderen
zijn opgedeeld in verschillende
groepen en zitten dus in groepen
buiten bij elkaar. We werden vorige
week gebeld door de priester met het verzoek voor stoelen en we
werden dan ook vanmorgen door de priester ontvangen. Om het terrein op te komen moet je dus wel eerst
door een hek, dat dankzij de explosies met Pasen 2019, nog steeds door soldaten wordt bewaakt. De
priester bedankt jullie allen namens de kinderen voor de stoelen.

24 februari 2020
De nieuwe boot met motor is vanmorgen het
water in gegaan en morgennacht wordt er voor
het eerst mee gevist. Eerst werd dus de nieuwe
motor aan de nieuwe boot gekoppeld. Voor dit
gebeuren hadden de kinderen speciaal vrij
gekregen van school. Daaraan merk je dus hoe
ontzettend belangrijk deze dag is voor de familie.
Daarna werd er met de boot naar een kerk
gevaren die aan de zeekant staat. De meesten
gingen met de boot maar sommigen met de
toektoek.

Daar aangekomen gingen we naar de kapel
naast de kerk. De familie ging in de kapel
danken voor de boot en motor.
Hun dankbaarheid en blijdschap zijn ook zeer
groot. Ze hadden een tas vol met pakjes saus
van kokosnoten meegenomen die ze ’s
morgens hadden gemaakt (foto links). De tas
stond tijdens het danken op een centrale plek
in de kapel. Deze pakjes werden uit
dankbaarheid uitgereikt aan arme mensen,
terwijl ze zelf ook arm zijn, maar hopelijk
brengt de boot hun betere tijden.
De arme mensen komen vanzelf naar de kapel
lopen of gewoon onderweg als ze weten dat de
mensen naar de kapel zijn geweest. Wat er
overbleef van de saus werd na de wandeling
naar een school door het raam aan de school
gegeven (foto rechts). De boot werd weer naar
huis gevaren met een klein pleziervaartje van
een half uur. Bij thuiskomst stond er voor ons
ook thee klaar met rijst en kolossus. De saus
was werkelijk heerlijk. Dank, dank aan alle Nederlandse donateurs en we
hopen voor deze visser dat er heel veel vis met de boot wordt gevangen.
25 februari 2020
Medicijnen betaald voor een jongen van 17 jaar. Zijn moeder was getrouwd en zij had bij deze man een
zoontje. Deze man is er vandoor gegaan. Daarna is ze gaan samenwonen met een andere man maar deze
man heeft de jongen op straat gezet. Nu heeft ze van deze man ook 3 kinderen en deze man is er ook weer
vandoor. De jongen is door oma, die heel erg arm is opgevangen. Oma is weduwe en heeft dus ook geen
inkomen. Het is hier verbazend hoe makkelijk de kinderen op straat worden gedumpt. Onbegrijpelijk.
Nu ligt de zoon met een trauma in het ziekenhuis, hij ligt de hele dag voor zich uit te staren en zegt niets.
Geen wonder dat een jongen met zo’n achtergrond getraumatiseerd is. De medicijnen die hij krijgt moeten
de oma of de moeder zelf betalen. Ook moet de familie hier zelf zorgen voor eten in het ziekenhuis.
Beiden zijn zo arm als Job. De oma heeft zelfs voor zichzelf al in drie dagen geen eten kunnen kopen en het
is maar een mager mensje. Wij hebben dus gemeend om de medicijnen te betalen. We plaatsen geen foto
van de jongen want we hopen natuurlijk dat hij weer gezond terug zal komen in de maatschappij.
25 februari 2020
Een grote verrassing vanmiddag. Kregen we toch onverwachts bezoek van de
man die vorig jaar dankzij onze donateurs een nieuw kunstbeen kreeg. Uit dank
bracht hij ons een tros bananen en een ananas. Wij waren vooral blij toen we
hem zagen lopen. Fantastisch wat een verschil met vorig jaar met dat zware
kunstbeen van 8 kg. Hij loopt hier voortreffelijk mee. Hij heeft ook nu nog wel
honderd keer verteld hoe blij hij is met dit been. Toch fijn dat zo iemand de
moeite neemt om even te laten zien hoe het met hem gaat. Hij woont 118 km
hier vandaan, dus het was ook geen kwestie van even langskomen. Prachtig.

29 februari 2020
Op de foto rechts onze toektoek-chauffeur bij ons in de kamer. Hij is al
meer dan 20 jaar onze chauffeur. Volgens ons is hij de beste en zullen we
geen betere kunnen vinden. Hij is altijd vrolijk en vriendelijk, zeer attent
en hij houdt onze afspraken in de gaten. Wanneer wij de deur uitgaan en
we vergeten iets mee te nemen, hij denkt eraan. Moet je telefoon niet
mee? Betalen we ergens en laten we per ongeluk iets liggen, hij denkt
eraan. Zelfs bij het boodschappen halen denkt hij eraan dat we b.v. ook
boter of iets anders nodig hebben. In de beginjaren kwam hij altijd te
laat. Zo gaat het hier met iedereen: ze weten niet van een afspraak om
op tijd te zijn. Maar elke keer als hij 5 minuten te laat was zeiden we: In
Nederland geldt: “tijd is tijd”. Als we vragen er om 10 uur te zijn dan
moet je er ook om 10 uur zijn. Nu komt hij altijd precies op de
afgesproken tijd. Nooit problemen meer, anderen kijken hier niet op een uurtje verschil. Ondanks dat zijn
gezin in armoede leeft (ze leven hier bij de dag), blijft hij op een betere toekomst hopen. Zo hoopt hij ooit
nog eens een baan te vinden als taxichauffeur in een auto maar zonder rijbewijs is dat natuurlijk
onmogelijk. Daarom hebben we hem nu beloond met een aanvraag voor het rijexamen voor auto,
vrachtwagen en motor. Met een rijbewijs kan hij ook langere tochten maken met toeristen met een auto of
een busje, in plaats van korte ritjes met de toektoek. Met een rijbewijs kan hij een auto of busje huren en
dit verrekenen in de prijs van de rit.
29 februari 2020
Jippie! De toektoek die in reparatie was (zie 15
februari 2020), is nog net op tijd klaar! Wel op
het nippertje, maar we kunnen er nu toch nog
foto’s van plaatsen. De toektoek is als nieuw
geworden. De bodem is helemaal vernieuwd.
De kussens zijn opnieuw bekleed en de
toektoek is helemaal opnieuw gespoten. Hij is
nu absoluut de klanten waardig.
Fijn dat de eigenaar nu weer meer kans heeft
om toeristen te vervoeren en zo voor zijn gezin
te zorgen!

1 maart 2020
Twee jaar geleden konden we een huis laten bouwen voor een zeer arme
familie waarvan de man en vader in de gevangenis in India zat, doordat ze
tijdens het vissen in de nacht per ongeluk in Indiase wateren waren
terechtgekomen. Inmiddels is de man weer een jaar thuis en is nog zo blij
dat zijn vrouw en kinderen destijds zo goed zijn opgevangen. Nu waren
we gisteravond bij hun thuis uitgenodigd voor een etentje. Dit om ook zijn
dankbaarheid te tonen. Samen met een buurvrouw hadden ze voor ons
gekookt en het smaakte voortreffelijk. Zoals hier gebruikelijk moesten wij
eerst eten en daarna schuift de familie aan. Het geeft je wel een
opgelaten gevoel, alleen aan tafel. Dit etentje hebben wij dus te danken
aan al de donateurs uit Nederland. Bedankt!
2 maart 2020

In de eerste week van ons verblijf hier hebben we toestemming gegeven
voor het aanvragen van een licentie. Dit voor een strandverkoper van
kraaltjes. Hij krijgt dit al jaren. Elk jaar opnieuw, want een licentie is
slechts één jaar geldig en er wordt door de politie streng opgelet of deze
voor elkaar is. Deze jongen, dat snapt iedereen, kan nooit genoeg
verdienen met kraaltjes. Hij heeft een gezin met drie kinderen. Hoe ze met
deze verdienste in leven blijven is voor ons onbegrijpelijk.
Op de foto: de overhandiging van de nieuwe licentie.

3 maart 2020
De laatste actiecenten zijn uitgegeven. Helaas is dit wel weer een triest verhaal wat lijkt op het verhaal van
de zieke jongen vorige week:
Een man ging trouwen met de liefde van zijn leven. Tenminste, dat dacht hij. Zij dacht daar later anders
over, want volgens haar was hij te arm! Hij werd daar ook steeds op aangesproken.
Dit is hier een heel bekend verschijnsel (klassenverschil).
Hij trouwde dus met deze vrouw die al een zoontje had van haar eerste man. Haar
eerste man was verongelukt. Zij kregen samen nog een dochtertje. Zij wilde nu van
hem scheiden en dat gebeurde dus ook. Hij moest vertrekken uit het huis waar ze
woonden, omdat het van haar ouders was. Een jaar later trouwde zij met een
weduwnaar met 3 kinderen. Maar dat werd haar een beetje te veel...
En, zoals hier vaker voor komt: zij zette haar zoontje zomaar op straat!
Onbegrijpelijk, hoe een moeder tot zoiets kan komen! De vader van hun dochtertje kwam daarachter en
heeft de zorg voor zijn stiefzoontje op zich genomen. Zijn eigen dochtertje is nog bij de moeder. In onze
cultuur komen dergelijke situaties ook voor maar een kind op straat zetten gaat wel heel ver! Inmiddels
woont de vader in een kamer zonder elektriciteit en water. Wel is er buiten een kraan om te gebruiken. Nu
kan hij de huur van deze kamer niet meer betalen. Hij moet nu ook voor zijn stiefzoontje zorgen: eten,
drinken, kleding en schoolgeld betalen. Je moet er toch niet aan denken dat ze ook nog eens uit deze zeer
sobere kamer moeten vertrekken wegens huurschuld! Gelukkig konden wij, dankzij jullie, voor een jaar
alvast de huur betalen. Het slot van deze story is trouwens niet zo triest als van de andere jongen, waar we
vorige week over schreven, die er een trauma door kreeg. Want vader en (stief)zoon leven heel arm, maar
wel met heel veel liefde samen. We vroegen de jongen of hij liever terug wou naar zijn moeder maar dat
kwam absoluut niet in hem op! Het was wel zeer aangrijpend om te zien hoe dit 13-jarige jongetje zich
moet handhaven in de huishouding van zijn vader. Want deze is dus noodgedwongen veel met de toektoek
op pad en dan is het jongetje alleen.
5 maart 2020
We zijn weer gezond en wel in Holland aangekomen. De temperatuur is wel even heel wat anders maar dat
zal snel weer wennen. De service van de vliegmaatschappijen was weer uitstekend en alles was weer
voortreffelijk geregeld.
We zijn dankbaar voor al onze donateurs, dat zij zoveel vertrouwen in ons hebben gesteld door giften te
storten. Dank, dank, vooral namens de SriLankaanse arme mensen!
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