
 

 
                                                                                                                                                          Peradeniya, juni 2021 
 
Yubowan vanuit Sri Lanka, 
 
Vanuit de lockdown, die startte op 21 mei, begin ik met het schrijven van deze nieuwsbrief. Alleen voor 
medisch noodzakelijke bezoeken mogen wij het huis verlaten. Na de feesten van het Singalees Nieuwjaar 
heeft het coronavirus hard toegeslagen en is de situatie in heel het land ernstig. Mensen die voor hun werk 
het huis uit moeten, hebben een speciale pas gekregen (medisch personeel en mensen die etenswaren 
verkopen). Per week wordt bekeken of de lockdown verlengd moet worden, voorlopig geldt de lockdown tot 
21 juni en waarschijnlijk wordt deze verlengt tot minimaal 28 juni omdat het aantal besmettingen nog niet 
afneemt. 
 
Net zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, rijden vrachtwagens en driewielers door de straat voor de 
inkoop van noodzakelijke boodschappen. Families die nog geld hebben, kunnen dan hun levensmiddelen 
kopen. Echter zien we steeds meer problemen ontstaan doordat veel mensen dagloners zijn wat betekent 
geen werk, geen geld, geen eten. Dagelijks staan er mensen bij het hek naar ons huis om te vragen om voedsel 
of andere hulp (hierover aan het einde van de brief meer). Het hek houden we op slot, om ook ons zelf zoveel 
mogelijk te beschermen tegen Corona. Uiteraard helpen we de mensen die aan het hek komen zoveel 
mogelijk, onze hond houdt goed in de gaten of er iemand staat en laat het ons dan weten. 
 
Ook dit jaar hebben onze bouwmannen Sunil en Aruna weer enorm veel werk verzet, helaas ligt op dit 
moment alles stil vanwege de maatregelen. Onderstaand enkele projecten uitgelicht. 
 
* Een huisje voor een 
moeder en haar baby, in 
Kulugama. Een dorp in een 
buitenwijk van Kandy 
(foto’s rechts). Haar man 
overleed, toen ze vier 
maanden zwanger was, 
tijdens het baden in een 
rivier. Hij werd meegesleurd door de stroming en twee dagen later gevonden. Kort daarvoor was haar vader 
overleden en zo bleven moeder en dochter ontredderd achter. Moeder kreeg een stukje grond van een 
monnik, maar ze had geen geld om ook maar iets te bouwen. Samen met haar moeder en haar baby woont 
moeder nu in dit nieuwgebouwde huisje. De moeder werkt overdag bij een familie en verdient zo het 
inkomen voor hun drieën. 
 

*Voor moeder Manorie en haar vijf kinderen is er flink wat werk 
verzet. Manorie en haar vijf kinderen deelden één kamer en keuken, de 
twee grote jongens sliepen in de keuken, en moeder en haar drie 
kleinere kinderen in de woonkamer. Voor uitbouw was geen ruimte 
dus hebben we naar boven uitgebouwd. We hebben twee 
slaapkamers gebouwd met een cementen trap-verbinding vanuit de 
woonkamer naar boven. Het gezin is heel blij met deze extra ruimte. 
Ondanks de lockdown zijn de bouwjongens lopend van hun huis naar 
hun werk gegaan om de trap af te bouwen, zij vermeden de gewone 

weg om geen bekeuring van de politie te krijgen. Foto links moeder en tweeling, foto rechts de bouw van de trap 
naar boven met Sunil en Aruna. 
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*Half januari zijn we met een groepje naar dorpje Horowpathana 
gegaan, wat ligt in de richting van Trincomalee, om een bezoek te 
brengen aan Dilki met haar man Pradeep en hun drie kinderen. Dilki 
woonde eerst bij ons in de buurt in een één kamer huisje met een heel 
klein keukentje. Het huisje lag bovenop een berg met een bijna 
onbegaanbare weg ernaartoe. Aangezien Dilki’s oudste zoon Dasun 
ernstig beperkt is gaf dit veel problemen voor het gezin. Ze hebben toen 
een stukje land gekregen in Horowpathana. Met financiële hulp uit 
Nederland, kon dit gezin 
daar een leuk huisje 

bouwen. Gezien de afstand, vier uur heen en vier uur terug, was 
het indertijd niet mogelijk om de voortgang van de bouw te 
bekijken, wel werden we via foto’s op de hoogte gehouden. De 
oudste zoon Dasun, heeft nu veel meer bewegingsruimte 
rondom het huis en hij kan inmiddels een stukje lopen. Een 
school blijft moeilijk, hij heeft bijzonder onderwijs nodig maar dit 
is niet in de buurt aanwezig. Met behulp van medicatie en 
regelmatige fysiotherapiebehandelingen loopt hij redelijk mee in 
het dagelijkse ritme. Pradeep, de man van Dilki, heeft nu een 
vaste baan en ook Dilki is actief met verbouwen van o.a. mais en andere groenten bij hen in de buurt. Het 
was voor ons een grote verrassing om te zien hoe dit gezin vooruitgekomen is! Wij, maar zeker het gezin, is 
erg blij met deze positieve ontwikkelingen, en trots om alles te laten zien. Foto links: Tine met moeder Dilki en 
drie kinderen, foto rechts: het nieuwe huis van Dilki. 
 

*Nog een reden voor 
het bezoek aan het 
gezin van Dilki was dat 
ze ons een aantal 
foto’s had gestuurd 
van een arme familie 
bij hen in de buurt. Ze 
vroeg of wij ook hun 
konden helpen. Dit 
hebben we gedaan en 
we gaven haar de verantwoordelijkheid voor het kopen van het 
bouwmateriaal. De vader van dit gezin, Omali Gayan Susantha 
genaamd, kon samen met Pradeep en nog enkele vrienden een klein 
huisje realiseren. Dat scheelt in de bouwkosten en het gezin is er super 

mee geholpen. Dilki heeft keurig alle bonnetjes bewaard en overlegd. We zijn blij dat er zoveel vertrouwen 
is gegroeid in de afgelopen jaren. Foto links Tine met moeder en kinderen Foto rechts het oude huisje. 
 
*Fam. Menninka, een gezin met drie kinderen, krijgt een beter onderkomen. Hun huidige huisje bestaat uit 
ijzeren golfplaten met veel roestgaten dus lekkages met regenweer. De bouwjongens hebben een stevig 
stenen huisje gebouwd met een degelijk toilet. Ook een goede keuken met aanrecht. Het huisje is feestelijk 
geopend en het witte konijn gaat mee! 



 

*Hier in de buurt is hard gewerkt aan het Community Center, de 
benedenverdieping is klaar.  Deze wordt gebruikt voor o.a. opslag 
van materiaal zoals stoelen, een tent, tafels, pannen ect. Deze 
materialen worden uitgeleend als er bv. een begrafenis is in hun 
buurt of een ander programma in hun wijk. Maandelijks betalen 
de leden/families hiervoor een kleine bijdrage, per gezin 25 
rupees. Op deze manier is men zeker dat de gezinnen geholpen 
worden als er een lid is overleden, ook zullen ze helpen met het 
verzorgen van eten en drinken voor de familie en bezoekende 
familie, zo lang het lichaam in huis is. Bij een begrafenis wordt 

vaak de kist betaald door de leden van de wijk. De bovenverdieping, die nog niet helemaal compleet is, zal 
worden gebruikt voor vergaderingen en allerlei andere dorpswijk activiteiten. De mannen die nu bezig zijn 
met bouwen doen dit zonder betaling en in hun vrije tijd. Helaas hebben ze nu de tijd maar geen mogelijkheid 
om het materiaal aan te voeren vanwege de lockdown. Foto links Tine met de vrijwillige bouwmensen, rechts 
het dak leggen. 
 
*Voor oma Karunawatty, hebben 
we met de hulp van Aruna en Sunil 
in drie dagen een één kamer huisje 
gebouwd met een keukentje en 
cementen vloer. Gelukkig zat ze 
maar even in de rommel van de 
bouw. Wat is ze blij!  
 
Foto 1: oude situatie, foto 2: de 
verbouwing, foto 3: nieuw huisje! 
 
 
 

*De scholen zijn door de lockdown gesloten, wel worden online lessen 
gegeven. Helaas zijn veel kinderen hier in de buurt niet in het bezit van een 
smartphone. We hebben er twee gekocht voor o.a. een meisje die bezig is 
voor haar A-level voorbereidend niveau voor haar examen en haar zus voor 
O-level. Samen delen ze de telefoon. 
Voor Nanda haar zoon Malindu, kochten we ook een telefoon, hij zit in klas 
9. Maar gamen is ook leuk! Helaas moet voor de telefoonkaart en internet 
betaald worden.  

 
*Onze overbuurman is door Corona 
zijn baan kwijtgeraakt. Om toch 
inkomen te hebben is hij een 
fruitkraam gestart. Iedere ochtend 
brengt hij het fruit naar zijn kraam, 
en wat overblijft brengt hij ‘s avonds 
weer naar beneden. We hebben 
aangeboden om materiaal te 
leveren om een klein winkeltje te 
bouwen wat de buurman en z’n 
broer zelf kunnen. Dezelfde dag zijn 
ze nog begonnen en inmiddels is het 
bijna klaar. Intussen zijn ze al wel 
open en hebben ze, ook nu met de 
lockdown, een klein inkomen. De 
foto is gemaakt vanuit het bovenraam 
van ons huis. 
 



 

*Voor het oude echtpaar Armugan, in Hantana 
hebben wij hun huisje gerenoveerd. Het oude huisje 
waarin ze woonden behoorde vroeger bij een 
theeplantage. De vrouw is theeplukster geweest. 
Door geldgebrek is het huisje niet onderhouden, 
enkele muren van modder en stokken waren 
gescheurd en verzakt. De kozijnen waren verrot en 
zat vol met houtwormen. Het dak was van verroeste ijzeren golfplaten. Hun dochter 
onderhoudt hen en geeft geld om eten te kopen. Opa heeft astma en oma is dement. We 
hebben de muren vervangen door stenen muren en tevens een stukje verhoogd. De 
kozijnen en het dak zijn vervangen. Voorlopig kunnen zij weer vooruit. Wat zijn ze blij! 

Foto links opa en oma met kleinkind op de arm, foto rechts het gerenoveerde huisje. 
 
Dit is zo een greep uit de bouwwerkzaamheden van dit voorjaar. We hebben nog veel aanvragen liggen 
voor hulp met huisjes bouwen, vernieuwen van een dak of aanleg van wc. 
 
Gezien de coronapandemie hebben wij momenteel de aandacht vol op het helpen van mensen in de eerste 
levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen. We helpen zoveel mogelijk mensen die geen inkomen en 
geen reserves hebben om op terug te vallen. Gelukkig zijn de kleine dorpswinkeltjes wel open aan de 
achterkant en kunnen ze kleine beetjes bv 50 gram thee of 100 gram uien kopen. 
 

Intussen hebben we naar aanleiding van vele betrokken 
donateurs, het initiatief genomen om voedselpakketten 
samen te stellen en deze uit te delen. 
Inhoud van een pakket: 
 Sojavlees pakje  
 Noedels pak 400 gr  
 Linzen 500 gr  
 Suiker 500 gr  
 Thee 100 gr  
 Melkpoeder pak 400 gr  
 Uien 500 gr  
 Meel 1kg en voor groot gezin 2 kg  
 Rijst 5 kg 
 Gedroogde visjes sprotjes 150 gr 
 Zout 400 gram  

Op de foto links Ruwini, foto rechts Ratnamenneke en Vinod aan het inpakken 
 
Via deze brief wil ik iedereen bedanken voor alle betrokkenheid, donaties en steun die ik van jullie mocht 
ontvangen en het vertrouwen in ons werk hier in Sri Lanka. 
 
Hartelijke groeten, 
 
 TINE  
 
 
 
Informatie van het bestuur: 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. 
Uw bijdrage blijft welkom op IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A. 
Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeldt uw naam en adres op de 
overmaking van de bank. We kunnen geen adressen traceren sinds de invoering van de IBAN-codes, en daarmee soms 
niet persoonlijk bedanken. 


