
                                                      

 

Peradeniya, december 2013 

 

Beste allemaal, 

 

Het jaar 2013 is bijna voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd, hier in Sri Lanka, maar ook bij mij 

persoonlijk. In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over het afscheid van mijn moeder. Voor alle 

belangstelling en medeleven na haar overlijden wil ik eenieder bedanken. Eens moet je afscheid nemen, 

maar eigenlijk wil je je moeder nooit missen.  

 

Een aantal jonge vrouwen verblijven in het Amma Lamai huis voor de 

opvang van moeder en kind rondom zwangerschap en bevalling. Aandacht 

voor de moeilijke situatie van deze meisjes blijft nodig, wanneer ze 

ongewenst zwanger geworden zijn en ze in de samenleving buiten de boot 

dreigen te vallen.  

Er is veel gerealiseerd op het gebied van huizenbouw in samenwerking met 

de plaatselijke bevolking met hun eigen noden.  
 

Foto: Samen thee drinken 

 
Nandia, een jonge moeder is na haar verblijf afgelopen zomer bij ons in het Amma Lamaihuis, met haar 

kindje Pudhja naar huis gegaan. Regelmatig hadden we daarna telefonisch contact. Ze had een baantje van 

6 uur `s morgens tot `s avonds half zeven, en haar moeder zou op het kindje gaan passen. Helaas liet haar 

moeder het kindje regelmatig achter bij oma, die slecht ter been was en niet goed voor de baby kon zorgen. 

Regelmatig was er onenigheid tussen moeder en Nandia. Dit leverde zoveel stress op, dat de borstvoeding 

terugliep bij Nandia. Er was geen geld voor flessenvoeding en de baby kreeg geroosterd brood met melk en 

water. De baby verloor teveel gewicht en de spanningen liepen hoog op. 

Op een dag kwam Nandia eerder thuis omdat ze zich niet lekker voelde, en ze hoorde al van ver dat haar 

kindje lag te huilen, ze zag dat er niemand thuis was. Ze kreeg van de buurt te horen dat dit wel vaker voor 

kwam. Ze heeft toen geld geleend voor de bus, de baby gepakt en is naar het ziekenhuis gegaan, waar 

Nandia drie dagen heeft geslapen. Vandaar besloot Nandia naar Kandy te gaan om aan de 

kinderbescherming te vragen of haar baby in een kindertehuis kon worden 

opgenomen. 

Verdrietig, moe en uitgeput besloot  ze om eerst  met haar kindje weer bij 

ons in het Amma Lamaihuis  op verhaal te komen. Samen zijn we tot de 

oplossing gekomen om de vader van de baby te vragen of hij voor zijn kind 

kan gaan zorgen, anders zou Nandia haar dochter af gaan staan voor adoptie. 

Via een advocaat en de kinderbescherming is het geregeld dat de vader nu 

de verantwoordelijkheid gaat nemen, het kindje gaat nu wonen bij de zus 

van vader. Nandia mag eens per maand haar kindje bezoeken, middels 

rechterlijke uitspraak. Nandia heeft een baan gevonden hier in de buurt, ze 
wil niet terug naar huis. Foto: Baby Pudhja met Tine. 

 
Nirosha is een moeder van 33 jaar met een prematuur baby (750 gram), waar ze in het ziekenhuis van is 

bevallen. Het ziekenhuis deed het verzoek aan ons voor de opvang van moeder en 

kind. Moeder heeft een lichamelijke- en verstandelijke beperking. Nirosha beviel na 

26 weken zwangerschap na het drinken van vergif. Dit was haar opgedrongen toen 

ontdekt werd dat ze zwanger was. De baby is nu een maand hier en doet het goed. Ze 

is 1,8 kilo en regelmatig bezoeken wij de oogkliniek, omdat prematuur baby’s 

gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een oogafwijking. De kinderarts is zeer 

tevreden. Er loopt een rechtszaak tegen de mogelijke vader van de baby. Vermoedelijk is de vader van de 

baby de broer van haar schoonzus. Een DNA test kan duidelijkheid hierover geven. 
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*Wasantha is een jonge vrouw van 27 jaar en komt uit Ampara, 6 uur rijden vanuit Kandy.  

Ze is zwanger van haar vriend, die bij een noodlottig motorongeluk om het leven is gekomen. Zij wist toen 

nog niet dat zij zwanger was ten tijde van het ongeluk en de daaropvolgende begrafenis.   

Hoewel een huwelijk al was gepland in januari 2014 durfde zij niets te vertellen aan haar ouders en 
aanstaande schoonouders. Haar zus ontdekte de zwangerschap en haar familie was erg verdrietig. 

Wederom zien we de schaamte naar boven komen en vindt de familie het beter dat het niet bekend wordt 

in het dorp. Wasantha moest vertrekken en via contacten kwam ze bij ons in het Amma Lamaihuis terecht. 

Ze is nu bijna 7 maanden zwanger en ze denkt dat het het beste voor haar familie is dat ze haar baby gaat 

afstaan voor adoptie. Mogelijk kunnen we in de laatste fase nog iets betekenen en praten met de ouders om 

het kindje te houden. Een mooiere nagedachtenis kan er niet zijn, maar hier denkt men cultuurgebonden 
anders. We hopen dat ze haar kindje zelf gaat houden.  

                                              

Nog steeds zijn we druk bezig met het bouwen van huisjes. Eén van de huisjes was voor de familie 

Jinadasa hier dichtbij in Bowalawatta met een gehandicapte zoon van 27 jaar (zie foto`s).  Deze 

jongeman kreeg op 16 jarige leeftijd een boom op zich, die men aan het omzagen was. Zijn rechterbeen en 

zijn linkerarm werden verbrijzeld, hij heeft bijna een jaar in het ziekenhuis gelegen. Hij zit nu al jaren in 

een klein kamertje, en is geheel afhankelijk van zijn ouders, die hem verzorgen.   
Het huisje staat op een steile helling, waardoor de jongen weinig vrijheid heeft en niet zelfstandig op pad 

kan gaan. Er zijn twee ruimtes aan het bestaande huisje gebouwd, een kamer voor deze jongen en een 

huiskamer. Nu kan hij zelf in een rolstoel, die we hebben geregeld, naar de huiskamer. Zijn bezigheden 

zijn luisteren naar muziek en televisie kijken. Hij kan door het geplaatste raam nu contact hebben met wat 

er buiten gebeurt. Triest dat dit je leven is geworden als je nog zo jong bent. We hopen dat hij door de 

aanbouw en de rolstoel nu wat meer mogelijkheden heeft om inhoud aan zijn leven te geven.  

 

Ook kregen we een aanvraag uit de buurt of we mee konden helpen een 

huisje te bouwen voor een gezin met vier kinderen. De vader is mentaal 

niet sterk en de moeder staat feitelijk alleen voor de zorg voor het gezin. Ze 

werkt bij een bakkertje als de kinderen naar school zijn. Ze verdient net 

genoeg om de monden te voeden, en ze mag af en toe het oude brood mee 

nemen. Ons werd gevraagd om van het huis de fundering te leggen, anderen 

zouden de muren regelen, en het hotel hier in de buurt zou zorgen voor het 

dak. 

 

Op de foto`s: Moeder en kinderen in het huis. 

De eerste steenlegging een officieel ritueel met een kaarsje branden om het goede 

af te roepen over de woning, in aanwezigheid van een boeddhistische monnik. 

 

De fundering was in drie dagen klaar, maar de stenen voor de muren 

kwamen niet en uiteindelijk hebben wij ook deze besteld en de muren 

opgetrokken. Er gingen weken voorbij voordat het dak er op kwam. De 

vader had intussen een gat in de muur van de bestaande ruimtes naar de 

nieuwe keukenruimte gemaakt, met als gevolg dat het gezin nu al weken in 

een open ruimte zit en het regenwater door het huisje stroomt. We zijn 

inmiddels bij de manager van het hotel geweest om te vragen waarom zij 

niet verder gaan met de bouw en hebben de situatie uitgelegd, dat het voor 

dit gezin zeer triest is om zo te moeten leven. De hotelmanager beloofde 

deze week aan het dak te beginnen en hopelijk houden ze zich aan de 

afspraak, zodat ook deze ouders en hun vier kinderen spoedig een droog 

onderkomen hebben. Intussen hebben we een groot bed laten maken voor 

moeder en haar dochtertjes die gebracht wordt zodra het dak er op zit.  

 

 

 



 

In het dorp Kolabissa, ruim een uur rijden buiten Kandy, hebben we het eerste schoolconcert van een 

kleuterschool bijgewoond in de nieuwe multifunctionele gemeenschapsruimte (zie foto`s). Amma 

Lamai heeft een bijdrage aan de bouw hiervan gedaan. Een jonge boeddhistische monnik Sadu 

Wimalabuddie is hoofd van de tempel die naast de nieuwe accommodatie staat. Deze monnik is bijzonder 
actief in zijn dorp en sociaal betrokken bij de mensen. 

 

Hij heeft in dit gemeenschapscentrum inmiddels een kleuterschool gestart waar nu 36 kinderen naar toe 

gaan. Bij deze opening waren we uitgenodigd. Heel fijn dat Gerda en Wim de Hen, die hier in Sri Lanka 

op bezoek zijn, als eregasten aanwezig waren op het eerste concert van de kleuterschool. 

De kinderen deden goed hun best en hebben verschillende dansjes en liedjes voorgedragen, en natuurlijk 

waren de trotse ouders hierbij aanwezig. We hadden voor ieder kind een cadeautje en wat lekkers 

meegenomen. Deze gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor dorpsvergaderingen, naailessen voor de 

vrouwen, en na schooltijd kunnen de kinderen daar hun huiswerk maken en extra hulp krijgen voor studie.  

Het hoofd van de tempel, Sadu Wimalabuddie heeft voor ieder kind die naar de kleuterschool ging een 

bank boekje geopend met 1000 rupees, dat is ongeveer 6 euro. Een goede vriend van hem uit Maleisië had 

daar het geld voor gedoneerd. Bij het concert waren ook afgevaardigden van de bank om uitleg te geven 

van het belang van sparen, ook al zou het maar 100 rupees per maand zijn. Het bankboekje met rente en 

cadeautjes werden uitgedeeld, al met al een geslaagde dag.  

 

Zoals ik al eerder schreef, waren Gerda en Wim de Hen van onze Stichting Amma Lamai in Sri Lanka. Zij 

zijn al vanaf het allereerste moment van mijn werken in Sri Lanka betrokken.  

We hebben de projecten bezocht van de Stichting Amma Lamai. Zij hebben met de jonge vrouwen in 

het Amma Lamaihuis gesproken en met de bewoners van de huizen en hoorden hoe door de ondersteuning 

nieuwe kansen ontstaan. Ze bezochten de huizen, die de laatste tijd gebouwd zijn. Ik vertel regelmatig wat 

er gerealiseerd wordt, maar nu zagen ze zelf, dat er door de samenwerking bij het bouwen van huis na 

huis, nieuwe buurtgemeenschappen ontstaan. Er werden zonne-energie lampen aan enkele families 

gegeven. Vanzelfsprekend bekostigen ze zelf hun reis.  

 

Met twee van onze moeders ging ik samen met Gerda naar het ziekenhuis voor zwangerschapscontrole. 

We ontmoetten dr. Daphna Soysa, de gynaecoloog die al een tijdje nauw betrokken is bij ons project. Zij is 

tevens lid van onze lokale Stichting Amma Lamai. 

 

We brachten een bezoek aan Stella Pereira, de onderwijzeres van de vorig jaar gesloten Flora 

Cornerschool in haar nieuwe onderkomen. Het was een fijn weerzien en zo hebben zij al pratende haar 

huis kunnen bewonderen. Stella voelt zich weer redelijk hersteld na haar borstoperatie, nu al weer 2 jaar 

geleden. Ze doet vrijwilligerswerk, en natuurlijk mist ze het schoolleven nog af en toe, maar ze is ook blij 

dat ze nu meer tijd heeft voor zichzelf.  

            

 

Op de Sithumaschool, die dichtbij het Amma Lamaihuis is gelegen hebben we een bijdrage geleverd aan 

de hygiëne door enkele wastafels te bouwen. Al eerder bouwden we daar een trap en legden er de 

waterleiding aan en plaatsten speeltoestellen voor de kleuters. De kinderen uit de armste gezinnen kregen 

schoenen om naar school te kunnen gaan.  

 



 

Samen met Gerda en Wim vond er een gesprek plaats met de leraressen van de school over de problemen 

in deze dorpsschool. De kinderen hebben een bijdrage geleverd aan het Festival Mondial in Apeldoorn 

door op katoenen lapjes te tekenen, die als een vlaggenslinger op 13 september 2014 in Apeldoorn door 

het Oranjepark zullen hangen. De tekeningen zijn prachtig geworden. 
 

Enkele jongeren krijgen steun om een studie te volgen, in de vorm van scholarships, (het verstrekken van 

beurzen of financiële steun aan individuele personen). We merken dat niet alleen de jongere hiermee 

gesteund wordt, maar de studie heeft invloed op het welzijn van de familie van de jongere. 

Dilum krijgt al enkele jaren steun en is nu begonnen in het 1
e
 jaar van een studie natuurkunde aan de 

universiteit in Colombo.  
  

Schuldhulpsanering Steeds vaker horen we dat mensen in de problemen komen, omdat ze hoge schulden 

opgebouwd hebben. Ze lenen geld om via een bemiddelingsbureau werk te zoeken in het Midden Oosten. 

Daar aangekomen blijken de werk- en leefomstandigheden zo slecht dat deze niet vol te houden zijn en dat 

ze terug moeten keren naar Sri Lanka. De schuld die hierdoor ontstaat is te hoog om daarnaast een 

normaal leven te kunnen hebben.  

Ravi, een jonge, hardwerkende vader van een gezin met twee meisjes, vertrok enkele jaren geleden naar 

het Midden Oosten en nam een lening voor de bemiddeling om daar te kunnen werken. In het Midden 

Oosten werd hij ziek en moest terug naar Sri Lanka. Nu heeft hij een klein eetwinkeltje en maakt daar 

gerechten voor de verkoop. Hij kwam naar het Amma Lamaihuis om een bijdrage te vragen voor de bouw 

van een huis, omdat hij naast de rente voor zijn lening, zoveel huur moet betalen dat zijn inkomen uit het 

winkeltje daar niet boven uitkomt.  

 

Naast alle verhalen hierbij nog enkele huiselijke taferelen in ons Amma 

Lamaihuis. In onze tuin groeien bananenbomen en de vaste hulp, Ratnameneke 

op de foto links, brengt de oogst naar binnen.  

 

 

 

 

 

Ook helpen de jonge vrouwen in huis met het vlechten van een afdak voor het 

stookhout. De activiteit op de foto links spreekt voor zich. 

 

 

 

 

 
Aan het eind van dit jaar wil ik eenieder van jullie hartelijk bedanken voor jullie steun en vertrouwen 

in het afgelopen jaar. 

Namens alle moeders, kinderen en medewerkers een hele fijne Kerst en een zeer Voorspoedig en Gezond 
2014!  

 

                                             Hartelijke groeten,  

                               

 

                                                                            Tine 

 

 

Indien u deze rondschrijfbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: 

w.dehen@chello.nl  

Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org  

Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking.  

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  

Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: 

ABNANL2A 

 

 


