
Vrienden van Sri Lanka, 
 
Afgelopen september hebben wij, Gijs van Randwijk en 
Arnold Groothuis, weer een rondreis langs de projecten 
in Sri Lanka gemaakt, samen met onze contactpersoon, 
de heer Siri Dodantenna en de donateurs Leon en 
Helma Thijssen. 
 
Tsunami 
Op deze reis worden we, hoe verder we zuidwaarts 
trekken, in toenemende mate geconfronteerd met de 
gevolgen van de Tsunami. Op sommige plaatsen lijkt 
het of er een bombardement heeft plaats gevonden: 
kapotte woningen, hotels waarvan alleen het betonnen 
skelet nog staat, wrakstukken van boten in bomen of 
langs de kant van de weg. En natuurlijk de verhalen 
over de verschrikkelijke ervaringen. 

 
Er wordt echter hard gewerkt aan herstel. Hier en daar 
nieuwe woningen (zie foto), maar veel families huizen 
nog in houten noodwoningen of tenten. Kleinere hotels 
en restaurants zijn wel weer open. Helaas zijn er te 
weinig toeristen. 
Met Evelyne Zuijderduijn van de Tsunami Facility for 
Dutch Private Initiatives in Colombo hebben we een 
gesprek. Zij heeft de leiding van dit door de Neder-
landse Ambassade gefinancierde bureau. Het brengt 
aanvragen van Tsunamislachtoffers in contact met 
donateurs en fondsen die willen helpen. De stichting wil 
het rampenfondsrestant via dit bureau besteden. 
 
Council for the Blind, Colombo 
Dit instituut is het enige in Sri Lanka dat voor de 
belangen van blinden opkomt. Het levert een positieve 
bijdrage, zeker op onderwijskundig - ook universitair - 
gebied. Het verzorgt o.a. een bibliotheek met, naast 

gesproken teksten op band en CD, ook boeken in 
braille. Daarvoor is veel papier nodig. De stichting 
schenkt een eenmalige bijdrage voor de aankoop van 
braillepapier. 
 
Waterputten en wc’s in het district Anuradhapura 
De Rajarata Participating Development Foundation in 
Medawachchiya heeft een verzoek ingediend tot (deel)-
financiering van een project ter verbetering van 
sanitaire en hygiënische omstandigheden in een zeer 
arm buitengebied. We bezoeken het gebied rond 
Padaviya en worden er rondgeleid om een indruk te 
krijgen onder welke condities de mensen daar leven. 
Onthutsend! De hutjes ontberen wc’s en waterputten. 
Mensen doen hun behoeften in de jungle, wat niet 
zonder risico is vanwege giftige slangen en ander 
ongedierte en wassen zich vervolgens in een poel of 
plas waar anderen zich baden en de was doen. 

 
een hut in Padaviya 

Bacteriële ziekten komen hier dan ook vaak voor. 
Waterputten zijn noodzakelijk omdat men soms 
kilometers moet lopen om water te halen voor 
consumptief gebruik. De stichting heeft besloten 
fondsen te werven voor dit zeer noodzakelijke project. 
 
Good Shepherd Convent in Colombo 
Zr. Marie Euphrasia laat ons het stuk grond naast het 
klooster zien dat met behulp van de stichting is 
aangekocht voor de uitbreiding van de daaraan 
verbonden Tamilmeisjesschool. 
 
Tehuis voor bejaarden in Bentota 
We worden als eregasten ingehaald en verrichten 
samen met een Boeddhistische monnik de officiële 
opening van het bejaardencentrum. De ceremonie 
wordt zelfs voor een TV-programma opgenomen. 

 
Het is een mooi gebouw, bestaande uit twee 
woonlagen: elke zaal met sanitaire voorzieningen. 
Momenteel wonen er 25 bejaarden, maar er is plaats 
voor 40. Uit gesprekken met enkele bewoners blijkt dat 
men tevreden is over de plek. 
 
Internaat blinde meisjes in Tangalle 
Ook hier verrichten wij de ceremoniële opening d.m.v. 
het doorknippen van een lint en de onthulling van een 
plaquette met vermelding dat het internaat is gebouwd 
door tussenkomst van de stichting en met geld 
bijeengebracht door de Roncalli basisschool te 
Zeddam, de Wilde Ganzen en ICCO. Het gebouw ziet 
er netjes uit. Na de opening verzorgen leerlingen en 
leerkrachten een show met mime, dans en zang. 

 
 
Doven- en blindeninstituut in Kumbukkana 
Hier is de bouw van de eetzaal nog niet erg ver 
gevorderd. Het casco staat er wel, maar de afwerking 
moet nog gebeuren. We dringen bij de directeur erop 
aan hiermee spoedig aan de gang te gaan. 



Doven- en blindeninstituut in Bandarawella 
We worden uitgenodigd voor een bezoek aan de school 
omdat men ons wil trakteren op een voorstelling door 
de leerlingen uit dankbaarheid voor wat de stichting 
enkele jaren geleden voor het instituut heeft gedaan. 
Een heel plezierig bezoek en we krijgen diep respect 
voor wat deze gehandicapte jongeren op de bühne 
kunnen presteren. 
 
Instituut voor doven in Batticaloa 
Het was de bedoeling dat we ook dit project zouden 
bezoeken, maar na de moord op de minister van BuZa, 
een Tamil, wordt ons afgeraden naar de oostkust te 
gaan. De directeur bezoekt ons tijdens ons verblijf in 
Anuradhapura om de problemen te bespreken die hij 
momenteel bij de bouw ondervindt. Het gaat over een 
aanzienlijke verhoging van de kosten. De destijds 
ingediende begroting waarop de bijdrage van de 
stichting en NCDO was gebaseerd is niet meer reëel. 
Dit is niet alleen te wijten aan inflatie, ook de kosten van 
materiaal en arbeidsloon zijn na de Tsunami de pan 
uitgerezen. Dat horen we trouwens vaker. Met de bouw 
is inmiddels wel begonnen. De stichting overlegt 
momenteel hoe het financiële probleem kan worden 
opgelost. 
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Bibliotheek school in Wannihelambewa 
Nogmaals verrichten wij een officiële opening. Ook 
deze school voor basis- en voortgezet onderwijs staat in 
een arm buitengebied van het district Anuradhapura. De 
bouw van de kleine bibliotheek is gefinancierd door de 
stichting en Wilde Ganzen. 

Computers voor een school in Anuradhapura 
Een school voor basisonderwijs krijgt van de stichting 
een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van vijf 
computers voor computeronderricht. 
 
Dineshikha 
Na twee operaties staat het been van Dineshikha 
minder zijwaarts, maar het scheenbeen vertoont een 
sterke voorwaartse kromming en haar voet bungelt er 
zo’n beetje bij. Zij heeft zeker nog een, maar 
waarschijnlijk twee operaties nodig voordat ze haar 
been enigszins normaal kan gebruiken. Voorlopig 
beweegt zij zich vrij goed voort met behulp van een 
kruk. 
 
Ten slotte 
Al met al is er nog veel te doen waar de stichting een 
helpende hand kan bieden. Het bestuur dankt u voor uw 
bijdrage en hoopt dat u de stichting ook de komende tijd 
financieel zult blijven ondersteunen. 
 
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2006 
wensen u het bestuur: 
Gijs van Randwijk, Joke ter Halle, Arnold Groothuis, 
Mieke Vink, Hanneke de Wit en Rob Leijten; 
de ambassadeurs Gerda, Ans en Wilma de Wit 
en de contactpersoon Siri Dodantenna 
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