
 
 
Peradeniya, juni 2015 
 
Beste mensen,  
 
Yubowan vanuit een warm Sri Lanka. In het begin van dit jaar hadden we heel veel regen, met overstromingen in 
geheel Sri Lanka. Vele huizen, zelfs een heel dorp in de buurt van Badulla, is weggespoeld door de regen en de 
modderstromen, waarbij vele slachtoffers zijn gevallen. Gelukkig hadden wij hier in de buurt geen overstromingen. 
De hulp aan de slachtoffers is langzaam op gang gekomen. 
 
Stella is onze goede vriendin en Montessori-juf vanaf het allereerste begin. Jarenlang runde zij als onderdeel van 
Amma Lamai een Montessori kleuterschool. Na het overlijden van haar neef Dino, waar zij veel voor zorgde, is ze 
op zoek gegaan naar een nieuwe woning. Ze kon niet wennen om in hetzelfde huis te blijven wonen, met teveel 
herinneringen aan haar neef Dino. Zij heeft inmiddels een leuke annex gevonden, vlak in de buurt van het 
treinstation van Peradeniya. Een kamer, keuken en slaapkamer. Met alle inspanningen van de zorg en verdriet om 
het heengaan van Dino, kreeg Stella pijn in haar borstkas. Ze heeft een week in het ziekenhuis gelegen met 
hartklachten. Ook haar suikerspiegel was veel te hoog. Gelukkig gaat het nu veel beter, en kan ze bijkomen en 
genieten in haar nieuwe onderkomen. We hebben het opgeknapt en gezellig aangekleed. Ze heeft een reuze 
aardige hospita, daar heeft Stella het goed mee getroffen, ze kunnen goed met elkaar overweg. 
 
Sr. Dulcie, die ons project Amma Lamai Sri Lanka al jaren op onbezoldigde 
basis ondersteunt en adviseert, verjaarde in februari. We hebben een 
verrassingsfeestje georganiseerd ter ere van haar 60ste verjaardag en ook 
omdat ze voor 6 maanden naar Australië gaat. Dit is vanwege een sabbatical- 
en studieverlof nadat ze in januari haar taak als overste na zes jaar heeft 
beëindigd. Haar hele familie was aanwezig, 38 personen, en verzorgden een 
gezamenlijke lunch en een zelf gebakken verjaardagsfeestcake met allerlei 
lekkere hapjes. Wij hadden een hele lange tafel leuk versierd op de veranda, 
met ballonnen en vlaggen zag het er super feestelijk uit. En toen was het 
wachten op sr. Dulcie, die echt van niets wist. Ze was enorm verrast en blij en 
het werd een hele gezellige dag voor iedereen.  

 
De familie Upali woonde in een onbewoonbaar krot. (zie foto`s links). Vader Upali heeft twee zoons, de jongste 

zoon, Dilusjan, van 21 jaar is verstandelijk beperkt en is moeilijk 
verstaanbaar. Hij loopt het liefst de hele dag op straat met plastic 
autootjes in z’n hand. De moeder heeft het gezin verlaten toen haar 
jongste zoon nog geen 3 jaar oud was. De oudste zoon, Danuska die 
naast vader woont, is getrouwd en heeft een zoontje van 3 jaar. 
Danuska en vader Upali 
hebben samen voor deze 
jongen gezorgd. Danuska had 
een ruimte met een afdak, 
wat als keuken diende.  

Beide gezinnen hadden geen water en elektriciteit. De wc mochten ze 
gebruiken bij de buren. We hebben nu een soort twee onder een kap 
gemaakt. Vader Upali woont met zijn zoon Dilusjan en zij hebben nu een 
slaapkamer en kleine woonkamer met eigen opgang. Danuska woont er 
naast en zij hebben nu een slaapkamer, woonkamer en keuken, met buiten 
een toilet. Zij hebben nu ook een eigen ingang. De vrouw van Danuska kookt voor iedereen, dus vader had geen 
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keukentje nodig. Vader Upali en ook Danuska hebben zelf heel goed meegeholpen. De bouwwerkzaamheden 
waren een hele onderneming aangezien al het materiaal naar beneden naar hun huisje moest worden gedragen, 
en dat was klimmen en klauteren. Met een extra donatie konden beide huisjes voorzien worden van stroom. 
Danuska heeft geen vaste baan maar pakt alles aan wat hij aangeboden krijgt, van tuinwerk tot helper in de bouw 
en auto's in en uit laden. Hij werkte om de dag om geld te verdienen om te kunnen eten, vader Upali werkte af en 
toe maar het meest hielp hij bij de bouw. De familie is heel erg blij en super trots met hun nieuwe onderkomen. 
 
Kalu akka, is een familie met zes jongens en één meisje en vader 
en moeder. Het bestaande huisje had een kleine woonkamer en 
een slaapkamer en iets wat als keuken diende. Foto`s rechts. In 
het hele huis waren geen ramen maar een klein luikje naast de 
voordeur. Het huis is rommelig en niet zo schoon. De twee 
jongste kinderen van 5 en 6 jaar sliepen op de tafel en de andere 
op twee stoelen. Eerst hebben we het dak er afgehaald, daarna 
de buiten muren opgehoogd, en een slaapkamer er bij 
aangebouwd voor de 4 jongens. Daarna de keuken voorzien van 
een hogere stookplaats met een aanrecht en stromend water en 
een heel nieuw dak. En in beide slaapkamers zijn ramen gemaakt. 
Foto`s onder. De vader van het gezin zag ik pas één van de laatste dagen, ook hij werkt hier en daar als manusje 
van alles, hij kan niet thuis blijven want dan hebben de kinderen niets te eten. De oudste zoon heeft z'n best 
gedaan en is werkloos. We kregen van de firma Williams, waar wij het meeste materiaal kopen om te bouwen, een 
donatie voor dit gezin. Een stapelbed met matrassen vanwege de beperkte woonruimte. Foto`s helemaal rechts. 
Mevrouw Williams kwam zelf mee om deze bedden te overhandigen, ze wilde zelf kennismaken met de familie en 
zien hoe dit gezin leeft. Het stapelbed was geweldig, dit hadden ze nog niet eerder gezien. We hebben materiaal 
voor een wc geleverd en vader zal dit zelf afmaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guni is een oma van 72 jaar en woont met haar dochter in 
een dorp buiten Kandy. Haar huisje bestond voornamelijk 
uit gepleisterde modder en vertoonde flinke scheuren en 
werd gestut met houten palen. De houtconstructie onder 
de dakpannen was verrot en lekte bij regen. We hebben het 
dak verwijderd en nieuwe cement gebonden platen 
aangebracht. We hebben aan de voor- en achterkant 
betonnen steunpalen gemaakt zodat het huis niet in stort. 
Deze klus was in 12 dagen klaar omdat heel veel mannen uit het dorpje mee kwamen 
helpen. Een beetje uit nieuwsgierigheid maar ook omdat ze blij waren voor oma. Als laatste 

hebben we verf meegebracht en heeft de buurt binnen en buiten geverfd. Het huisje ziet er nu prachtig uit en oma 
en ook dochter waren enorm dankbaar voor deze hulp. De dochter verdient de kost en werkt in een 
textielwinketje. Ze hadden dit niet zelf kunnen bekostigen. 
 
Divni werd als baby geboren met een gespleten gehemelte. Negen maanden 
geleden hebben we de moeder en vader opgevangen in ons Amma Lamaihuis en 
geholpen met hun baby leren drinken. Beide jonge ouders hadden geen ervaring 
hoe ze hier mee om moesten gaan. Intussen was Divni oud genoeg voor een 
operatie en kon eind maart haar gehemelte worden gesloten door een specialist 
in het ziekenhuis. De operatie verliep heel voorspoedig en de volgende dag kon 
ze in de middag al weer naar huis. Foto rechts: Dilani , Radjithe en baby Divni 
helemaal blij na deze geslaagde medische ingreep.  



 
Rolstoelproject Kundusala Revalidatie Centrum  

We werden in maart benaderd door de Rotary club die een programma 
organiseerden met informatie en schenken van rolstoelen door heel Sri Lanka 
voor kinderen met een beperking in de leeftijd tussen 3 en 16 jaar. Via Sr. 
Dulcie kwamen we bij het project van de zusters die werken met jonge 
moeders. Enkele moeders hebben een kindje met een beperking. Wij hebben 
contact gezocht met de organisatie in Digane en kregen een uitnodiging voor 
ten minste 11 kinderen. De meeste kinderen kwamen uit dorpjes in de buurt 
van Kurunagele en van de theeplantages rond Kandy. We hebben een bus 
gehuurd en alle kinderen met ouders vervoerd naar Digane. Daar waren op 

dat moment al meer dan 120 kinderen met hun ouders. Iedereen werd ingeschreven en ook kreeg ieder kind de 
gelegenheid voor een onderzoek op ogen en oren door de artsen die speciaal voor dit programma meegekomen 
waren. Er waren zeker 15 artsen en 8 leerling- revalidatieartsen. Ouders konden 
hun kind bij een tandarts consulteren. Als laatste werden de rolstoelen geheel 
aangepast aan het kind door fysiotherapeuten. De ouders kregen duidelijk 
uitgelegd hoe deze te gebruiken. Zie foto rechts.Het was een lange intensieve dag 
maar de moeite waard! De ouders en kinderen waren bijzonder blij met dit nieuwe 
vervoersmiddel. Enkele ouders brachten normaliter hun kinderen in een kruiwagen 
naar school omdat dragen te zwaar werd. In totaal zijn er met dit project 1100 
nieuwe rolstoelen uitgedeeld in verschillende delen van Sri Lanka.  
 
Speciaal wens project  
Alweer zes maanden geleden overleed na een intensief en kort ziekbed een goede vriend, Peter Kamps. Hij was 
getrouwd met Ester en zij hebben twee geadopteerde kinderen uit Sri Lanka. Zij hebben samen een lange tijd in Sri 
Lanka gewoond en gewerkt en hebben ons altijd gesteund. We zijn bijzonder geroerd en verrast door de laatste 
wens van Peter. Als laatste wens gaf Peter aan om bij zijn afscheid geen bloemen maar geld te geven voor een 
huisje voor een arm gezin in Sri Lanka. Met deze wens zijn we intussen aan de slag gegaan en het huisje is klaar. 
Het gezin, Ireshja en haar man Nalaka en dochtertje van 5 jaar wonen hier in de buurt. Ze hadden een kamertje 
gebouwd dat door de vele regens eind vorig jaar van de berg is gespoeld. Alle bezittingen zijn weg en de moeder 
kwam hier aan de deur om te vragen voor wat kleding voor hun dochtertje. 

Ik ken het gezin al jaren en weet dat er thuis veel problemen waren in hun gezin, onder andere dat de vader van 
Ireshja alcoholist was. Nalaka heeft geen ouders en is opgegroeid in tehuizen en pleeggezinnen, en niemand die 
hun vooruit kan helpen. We zijn begonnen met het verkrijgen van een gratis stukje grond via de gemeente in de 
buurt van hun oude huisje, maar nu wel op een veilige plaats, midden in de jungle. Samen bouwen en sjouwen. Zie 
foto’s onder. Eerst moest de grond worden afgegraven met de hand door Nalaka. 

 



Een hele klus, de eerste laag ging wel, maar daarna kwamen de stenen, het was niet 
mogelijk om op die plek een graafmachine te krijgen, dus is het allemaal handwerk 
geworden. Zie foto links. Ook het aanvoeren van cement grind en stenen, moest met de 
hand of op de rug aangeleverd worden. Het bouwen verliep voorspoedig. Het water 
komt vanuit een nabij gelegen bergstroompje. En tot slot kon er stroom aangelegd 
worden, en dat was iets wat de familie heel graag wilde. Net voor het Singalese 
Nieuwjaar zijn ze op het lichtnet aangesloten. We hebben een tweepersoonsbed laten 
maken bij onze timmerman. Het eenpersoonsbed is voor het dochtertje, dat was 
voorheen waar beide ouders in lagen. Hun dochtertje 
heeft nu haar eigen slaapkamer en verder is er een 
keuken, foto rechts, een slaapkamer voor de ouders 
en een woonkamer. Alle muren moeten nog 

gepleisterd en geverfd worden, maar ze kunnen er al veilig wonen. De wens van 
Peter is vervuld, een nieuwe kans met perspectief en het gezin is heel blij en 
dankbaar. De familie is op de hoogte van deze donatie en het huis heet PETERS 
HOME. Met dank aan Ester die in alle openheid correspondeerde met Tine en zo 
samen de wens van Peter gestalte heeft gegeven. 
 
De wereldwinkels uit Nederland waren met 7 dames vorige maand vertegenwoordigd in Sri Lanka, in huize Amma 
Lamai. Een 80-jarige dame uit dit gezelschap had een sponsordiner georganiseerd. Zij wilde ons verrassen met de 
opbrengst. Zij is al jaren actief in Nederland met haar voortvarende hulp aan minderbedeelden, dichtbij en verweg. 
Wij kunnen met deze opbrengst hier veel mensen mee bereiken. We krijgen dagelijks mensen aan huis met de 
vraag om te helpen. Alle dames zijn mee geweest naar de verschillende huisjes die we 
hebben gebouwd de laatste maanden. Lopen en klimmen was geen probleem. We zijn 
bij het gezin Kumari geweest die hulp gaat krijgen van de opbrengst van deze dames. 
Een moeder en vader en twee jongetjes. De vader heeft enkele jaren geleden een 
ernstig ongeluk gehad en is blijvend invalide. De moeder werkt in een gezin als 
huishoudelijk hulp en kookt er de maaltijden om zo de kost te verdienen. Het is net 
genoeg om te eten en drinken, maar geen centje extra om iets aan hun huisje te doen. 
De beide jongens gaan naar school. Het huis bestaat nu uit twee kamers, de keuken is 
ingestort doordat een stuk berg naar beneden is geschoven en de wc is buiten met 
plastic zakken omheind. Samen met het gezin hebben we een plan gemaakt om er iets 
leefbaars van te gaan maken. We komen er op terug in een volgende nieuwsbrief 

 
Singalees Nieuwjaar was op 13 en 14 april en dat is een traditioneel familiegebeuren. De meeste mensen hebben 
vrij, zo ook onze helpers zullen die dagen bij hun familie zijn. Intussen is er regelmatig visite uit Nederland en kan ik 
zo vertellen en laten zien wat we hier zoal doen. 
 
Heel graag wil ik via deze brief iedereen hartelijk bedanken voor al die giften die het mogelijk maken om zo veel 
gezinnen een veilig dak boven hun hoofd te geven of een aanbouw van een keuken of wc, een eigen veilig plekje 
om in te wonen. En natuurlijk de steun voor medische ingrepen en het bieden van studiefinanciering. 
Bijzondere giften van een verjaardagsfeest, of een 40 jarig huwelijk, een actie bij de tennisvereniging of zo maar. 
Kleine en grote gaven maken het verschil van geluk en perspectief, lieve mensen bedankt! 
 
In vriendschap en vertrouwen, een hartelijke groet, 
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 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A 


