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Beste Sri Lankavrienden,
De nieuwsbrief komt deze keer niet van Tine Haaima en Stella Pereira, maar van het bestuur Amma Lamai. Dat is vanwege een
onverwachte, maar bijzondere reden. Ook in Sri Lanka is er een 25- jubileumfeest georganiseerd voor Tine op 19 april 2011. Het
bijna voltallige bestuur kon hierbij aanwezig zijn en heeft enkele weken de projecten in Sri Lanka bezocht en mee mogen helpen in
het dagritme van het Amma Lamaihuis.
Verrast waren we door de omvang van de hulp die geboden wordt in de diverse projecten.
We zagen nu, in contact met de mensen, dat de hulp, die geboden wordt nieuwe mogelijkheden bieden. In deze nieuwsbrief vertellen
we u over wat we gezien hebben van de voortgang van de projecten.
In het Amma Lamaihuis in Kandy werden we hartelijk verwelkomd door Tine en de medewerkers.
Hier worden ongehuwde, zwangere vrouwen begeleid tot ze hun baby’s krijgen en indien de vrouw de baby zelf kan opvoeden wordt
er naar een mogelijkheid gezocht om een nieuwe start te maken.
In de loop van de weken hebben we verschillende vrouwen ontmoet, die ooit in het Amma Lamaihuis hun kind hebben gekregen.
We spraken Indrani, die 22 jaar geleden in het Amma Lamaihuis opgevangen werd en toen zoon Pradeep kreeg.
Ze werkt nu in het Amma Lamaihuis, maar heeft ook jaren elders gewerkt om de schoolopleiding van haar zoon te kunnen betalen en
geld te sparen voor een eigen huis.
In Sri Lanka wordt een ongehuwde vrouw, vaak verstoten uit de familie.
Indrani heeft dit ook meegemaakt toen ze zwanger werd en kreeg te maken met lichamelijk geweld.
In de loop der jaren is de verstandhouding met haar familie hersteld en het is bijzonder om te kunnen vertellen, dat de ooms die
vroeger moeder en kind verstootten, nu een positieve bijdrage leveren in de zorg en aandacht voor hen. Ook in haar buurt wordt ze
geaccepteerd als alleenstaande vrouw.
Zoon Pradeep wil een eigen fotostudio beginnen en wil zich daarin verder professioneel ontwikkelen. Door de jaren heen heeft Tine
veel support aan hen gegeven.
We ontmoetten moeder Ruwanmali, die doofstom is en 21 jaar geleden ongewenst zwanger werd en door Tine werd begeleid. Ze laat
ons met trots haar tuintje zien, waar ze tomaten en andere groentes verbouwd. Ze woont nu in een gedeelte van het gebouw van de
Floracornerschool, waar ook Stella Pereira, initiatiefneemster en lerares van de school woont. Stella biedt begeleiding in het
zelfstandig wonen van moeder en dochter. Dochter Ruwani werkt met plezier en toewijding in een dagopvang voor straatkinderen en
volgt een opleiding tot leidster. Ook moeder Ruwanmali verricht enkele dagen per week huishoudelijk werk in dat project. Beiden
hebben regelmatig contact met Tine.
Tijdens ons verblijf, waren er drie hulpen, die de zorg voor het huis en bewoners met Tine delen.
Roshini werkt nu een jaar in het Amma Lamaihuis en is 30 jaar. Ze zorgt met een warm gevoel voor de baby’s mede vanuit haar
eigen achtergrond, dat ze zelf en haar zusjes en broertje als 10 jarige verlaten is door haar moeder. Dit werk geeft haar veel
voldoening. Zij blijft dag en nacht in het Amma Lamaihuis, dat nu haar thuis is.
Indrani waarover we hierboven al schreven en Ratnamenneke zijn 2 vrouwen die dagdelen werken in het Amma Lamaihuis,
waarbij de begeleiding van de zwangere vrouwen in een natuurlijk dagritme plaatsvindt.
In het Amma Lamaihuis verblijven ook baby’s die speciale zorg nodig hebben.
Over Baby Madushani vertellen we hier iets meer. Ze is geboren op het station en werd door oma naar het Staatskinderhuis Tikiri
Sevenne gebracht in de buurt van het Amma Lamaihuis. Haar moeder zwerft rond op straat en zorgt niet voor de baby. Madushani
was ernstig verwaarloosd en had dringend intensieve zorg nodig. De kinderbescherming vroeg Tine Haaima of het Amma Lamaihuis
de zorg voor dit kindje op zich wilde nemen. De eerste foto’s van haar hadden we gezien, maar toen we het Amma Lamaihuis
binnenkwamen herkenden we de nu 3 maanden oude Madushani eerst niet. Zo blij en gezond lachte ze ons toe. Na een rechtszaak zal
er een plaatsje in een gezin in Sri Lanka voor haar gezocht worden.
Moeder Sadarha, 41 jaar, kon de zorg voor haar baby jammer genoeg niet zelf
aan door haar geestelijke beperkingen. Haar prachtige kind is naar een lokaal
echtpaar gegaan, dat een goedlopende winkel beheert. De mensen zijn blij met hun
kind en het heeft een bijzonder goede plek gekregen om op te groeien.
Op zaterdag 16 april zijn we naar Noord Sri Lanka afgereisd, en waren deelgenoot
en eregasten bij het openen van het meisjesweeshuis van Sr Dulcie Fernando van
de Salvatorianen orde, in Cheddikulam, nabij Mannar.
Een hele reisonderneming van ongeveer 5 uur. De temperatuur was hoog maar het
welkom en de feestelijkheden hebben daar niet onder geleden. Bij
Zr. Grace, li-onder, hoofd weeshuis, bestuur, meisjes, li boven Zr.Dulcie, re-boven Tine
aankomst hebben we het oude, tijdelijke onderkomen van de meisjes

kunnen bekijken en thee gedronken. Daarna volgde het officiële gedeelte van de opening een paar honderd meter verder. Hierbij
waren vele zusters en broeders van de orde Salvatorianen en de buurtgemeenschap aanwezig. De bisschop van het district heeft de
officiële opening verricht en het huis ingezegend voor de meisjes die door de oorlog wees zijn geworden.
Voorafgaand werden op Hindoeïstische wijze rituelen uitgevoerd, met name het aansteken van de kaarsen en ook prachtige dansjes
van de meisjes. Iedereen kreeg een stip op het voorhoofd en op traditionele wijze werd de melk overgekookt als symbool en wens
voor een goede toekomst van het onderdak en de mensen die er verblijven.
Het meisjesweeshuis is onder andere gesponsord door vele families en vrienden uit Nederland.

Tine, bestuur en sprekers

De voorbereidingen voor het jubileumfeest van Tine maakten we van dichtbij mee en werd georganiseerd door Sr. Dulcie Fernando
in samenwerking met de andere leden van het bestuur NGO Amma Lamai in Sri Lanka.
In Sri Lanka is het gebruikelijk om bij een dergelijke gebeurtenis de uitnodigingen aan de belangrijke gasten persoonlijk te
overhandigen.
Wij gingen in het kielzog van Tine Haaima mee en reden door het drukke Kandy en omgeving en ontmoetten daardoor in enkele
dagen vele belangrijke contacten en hadden gesprekken met hen.
We zagen o.a. de rechtbank met de kinderbescherming, de burgemeester, de NGO waarnemer op het stadhuis, de verschillende artsen
in het ziekenhuis, de bisschop van Kandy, minister van het parlement en de huiseigenaar van het allereerste huis in Katugastota.
Er werd een herinneringsboekje samengesteld, waarin diverse mensen over hun contact met Tine vertelden en hun goede wensen
uitspraken.
Tevens geeft dit boekje aan de mensen in Sri Lanka een beeld van het werk over de positie van ongehuwde moeders en de hulp bij
huizenbouwprojecten door Tine Haaima van stichting Amma Lamai.
Op de jubileumdag gaan we met baby’s en de hulpen richting feestzaal in warempel stromende regen.
Kandydansers onthaalden ons al dansend en met bloemenslingers omhangen krijgen we een plaats aan een lange tafel. Vele gasten
waren aanwezig en ook de media.
Een aantal prominente sprekers volgden, met name de burgemeester van Kandy, een parlementslid, en de bisschop van Kandy, Het
parlementslid vertelde dat hij in eerste instantie sceptisch was, maar na een bezoek aan de bouwprojecten waardeert hij de wijze van
werken van Tine zeer.
Ook priester Joe Packiam en mevrouw dr. Ranasinghe, hoofd anesthesie van het Peradenyaziekenhuis, brengen een welgemeend
lofbetuiging over Tine ten gehore.
Ook onze voorzitter mag een paar woorden spreken en kon toelichten dat Tine in Nederland geridderd is en wat de betekenis daarvan
is.
Bijzonder was de powerpoint, door Pradeep samengesteld, over het werk van Tine de afgelopen 25 jaar in Sri Lanka, tevens werd de
powerpoint, door Iris van Tulder samengesteld, voor het jubileum in 2010 in Nederland weer getoond. De Floraschoolkinderen deden
een prachtige dans met stokken.
Het was een bijzonder goed samenzijn, waar Tine in haar dankwoord aandacht vraagt voor de vrouwen. Ze spreekt uit ”In de
waardering aan mij, waardeert u de vrouwen die in mijn huis zijn geweest. U herkent hen hier niet, maar ze zijn hier in de geest
aanwezig, hun verhalen hun strijd en hun overwinningen klinken als een echo in deze zaal.”
We hebben in deze weken de huizenbouwprojecten die Tine begeleidt bekeken en we zijn onder de indruk van de werkzaamheden.
We bezochten drie projecten in Hantana, Bowalewalewatte en Mawalawatte.
Van iedere locatie houdt Tine een nauwgezette administratie bij. Er wordt bekeken welke hulp ieder nodig heeft en wat de
mogelijkheden zijn om zelf mee te werken. Samenwerking en hulp aan alleenstaande vrouwen staan voorop. Het resultaat mag er zijn
en vele gezinnen krijgen kansen om een betere levensstandaard op te bouwen. Er zijn het afgelopen jaar 33 gezinnen geholpen aan
een huisje of gedeelte hiervan, soms was er alleen nog het dak nodig of een wc of keukentje. Hygiëne en water konden aangelegd
worden en waar mogelijk elektriciteit.
De Floracorner school heeft een deel van het bestuur verrast met de feestelijkheden, die horen bij het Sinhalees Nieuwjaar. De
traditionele gebruiken vergelijkbaar als beschreven bij de opening van het meisjesweeshuis werden uitgevoerd. De kinderen deden
dansjes in kleurrijke kleding die door de ouders gemaakt waren.
De ouders hadden lekkernijen voor de kinderen gebakken.
Ook zijn we bij Stella op bezoek geweest en hebben veel gepraat. Haar gezondheid heeft haar veel energie gekost het afgelopen jaar
door de chemo en bestraling, maar zij is weer aan het herstellen.
Haar nicht Blossom, gediplomeerd kleuterleidster en de andere leidsters hebben taken overgenomen. Ode aan Stella en al haar werk in
en om de school Floracorner school heen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond haar Montessorischool Flora
Corner.
De begeleiding van de hulp aan sponsorkinderen blijft onder haar aandacht.

Tot slot nog een nieuwtje van de eerste hand, Tine heeft vanaf begin juni stromend water via de waterleiding.
Geen gedoe meer met de watertanken, die bij nacht en ontij bewaakt moesten worden om te kijken of deze goed vollopen en dat niet
iemand, de leiding clandestien aftapt naar zijn eigen systeem. Een geweldige opluchting na jaren toestanden, zeker in droge perioden.
De grote plastic jerrycans met water waren niet te versjouwen en de rug van Tine heeft hier wel onder te lijden gehad.
Het was een onvergetelijke reis en met bijzondere dank aan Tine voor haar ontvangst en uitleg van alles. We zijn trots op het werk en
de wijze waarop Tine bezig is en hopen en wensen nogmaals dat zij nog lang mag doorgaan. Vanzelfsprekend heeft ieder bestuurlid
zijn eigen reis- en verblijfkosten betaald.
We wensen Stella een goede gezondheid en dat ze nog veel mag genieten van alles wat zij heeft opgebouwd.
Een speciaal woord van dank aan Sr. Dulcie Fernando. Zij is lid van het NGO bestuur van Amma Lamai in Sri Lanka, en zij staat in
vele opzichten Tine bij in de bestuurlijke taken en zelfs in tijden van weinig menskracht draait zij een dag- en nachtdienst in het
Amma Lamaihuis.
Ook het jubileumfeest staat op haar conto en hiermee wist zij in korte tijd met velen een ode te brengen aan Tine, maar nog meer het
werk van Tine voor de kansarmen onder de aandacht te brengen van de hoogwaardigheidsbekleders van Sri Lanka.
Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 t.n.v. Stichting Amma Lamai.
Wilt u de rondschrijfbrief per mail ontvangen, dan 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
Op www.mondial-apeldoorn.nl kunt u lezen over het intercultureelfestival Mondial-light a.s. 10 september 2011 in Randerode Apeldoorn, waar ook
Amma Lamai present is.
Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Rest ons om u/jullie allemaal een goede tijd te wensen, ook namens Sr. Dulcie, Stella en Tine.
Hartelijke groeten,
Dirk, Gerda, Wil, Wim en Yvonne.

Madushani bij aankomst en na 3 maanden

vlnr. Sr. Dulcie, bestuursleden, midden Tine,Stella, Pr. Joe.

Werken aan een droog dak boven je hoofd

