
                                                                                                                                                                     

Hallo allemaal,                                                                                                                                

.                                                                                                                           Peradeniya, september 2012 

 

 

Hopelijk is iedereen weer veilig, gezond en voldaan teruggekomen van een welverdiende vakantie. Ook hier was de 

maand augustus een vakantiemaand en de meeste scholen waren dicht. 

Zoals ieder jaar vierden we in Kandy de Perahera. Dit Boeddhistische feest vindt ieder jaar plaats op de avond van 

de volle maan in augustus, en staat bekend om de grootste traditionele parade in Azië, die sinds 1775 bestaat.  

De parade bestaat uit traditionele dansers, tamboerijnspelers, muzikanten en acrobaten, vlammenwerpers en 

vaandeldragers. Het meesterstuk van deze parade is de olifant, die een koffer draagt met daarin de Tand van 

Boeddha. De parade wordt `s ochtends vroeg beëindigd met de scheidingsceremonie van het water in de Mahaweli 

rivier. Het ritueel symboliseert de overwinning van het goede boven het kwade; om de komst van de regen en 

andere weldaden te verzekeren. Bezoekers uit de hele wereld komen hier op af en allen proberen een plekje te 

veroveren, soms voor veel geld, om alles goed te kunnen zien.  

 

Ook in huize Amma Lamai hebben we in deze tijd veel bezoek gehad uit Nederland. Deze keer ook kinderen die 

als baby’s vanuit ons huis, via de kinderbescherming in Sri Lanka, geadopteerd zijn en nu terug kwamen om hun 

land te leren kennen. Fijn om te zien hoe ze gegroeid zijn. 

Een 11-jarige jongen maakte voor het eerst kennis met zijn geboorteland en heeft zijn biologische moeder en broer 

kunnen ontmoeten. Ik mocht bij deze ontmoeting zijn en kan zeggen dat het voor iedereen heel ontroerend was om 

te zien hoe blij en trots deze biologische moeder was. 

 

In juni ben ik voor een tijdje in Nederland geweest om bij mijn moeder te zijn. Ze is redelijk hersteld van een val 

waarbij ze haar heup brak. Het was fijn om tijd samen door te brengen. 

 

Voor mijn vertrek zijn de kinderen Warshila en Madushika overgeplaatst naar een kindertehuis in Gampola. We 

hebben twee jaar voor Warshila gezorgd en anderhalf jaar voor Madushika en gehoopt dat beide kinderen zouden 

worden geadopteerd. Helaas was dit niet mogelijk omdat de beide moeders geen afstandsverklaring hebben 

getekend. Dit afscheid was niet gemakkelijk. Alleen peuter Prawithra bleef onder onze hoede. 

 
Na mijn terugkomst kwam via Women In Need Moeder Malika en haar 4 dagen oude baby vanuit het ziekenhuis 

bij ons. Ze is getrouwd en heeft nog een kindje van 2 jaar die ze heeft ondergebracht bij kennissen voordat ze naar 

het ziekenhuis ging om te bevallen. 

We schrokken toen we Malika zagen, ze had haar gezicht gedeeltelijk onder een omslagdoek verborgen vanwege 

flinke littekens van brandwonden in haar gezicht en hals en bovenlichaam. Haar man 

heeft ruim een jaar geleden een olielamp in haar gezicht gegooid. Ze heeft dit eerst niet 
durven te vertellen in het ziekenhuis waar ze uiteindelijk 8 maanden heeft gelegen. Ze is 

nu sterk genoeg om de mishandelingen aan te geven, ook van hun dochter die regelmatig 

mishandeld is.  

Malika is erg bang voor hem en voortdurend op de vlucht. Ze heeft alleen nog een oude 

moeder die ook bang voor hem is en haar dochter niet kan helpen. Alleen in het 

ziekenhuis voelde zij zich veilig, maar kon ook daar niet langer blijven. Ook bij ons 

konden we geen veiligheid garanderen en is ze uiteindelijk naar Colombo gegaan waar 

ze in het zogeheten “Safe Home” kan blijven tot de rechtszaak voorbij is. Ze heeft 

inmiddels de scheiding aangevraagd. 

 

In juli kregen we een verzoek van een Priester of we een zwangere vrouw, Dilani, konden helpen die bij hem 

aanklopte voor hulp. Hij kende haar ouders en zou helpen om een nieuwe identiteitkaart aan te vragen, die ze was 

verloren. Helaas overleed twee dagen later deze Priester aan een hartaanval en hadden we niemand om op terug te 

vallen voor verdere gegevens.  

Dilani kwam bij ons en vanaf  de eerste dag  was deze plaatsing vol met problemen. We zijn naar de dokter geweest 

vanwege een zere teen en later had ze steeds buikpijn. Ze hield iedereen uit de slaap en vertelde verwarde verhalen. 
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Ze wist al dat ze de baby zou afstaan en ook aan wie ze de baby wilde geven. De verhalen werden steeds 

ongeloofwaardiger. 

Na enig speurwerk  hebben Sr. Dulcie en ik haar familie gevonden. Dilani was een geadopteerd meisje en haar vader 

was overleden en haar moeder verward en niet in staat voor Dilani te zorgen. Dilani kreeg begeleiding maar haar 

moeilijke gedrag moest met medicatie behandeld worden. Uiteindelijk bleef ze thuis wonen. Na verloop van jaren 

wilde ze trouwen en vond een geschikte man. 

Helaas ging dit niet goed en raakte ze zwanger van een andere man. Ze werd op straat gezet en bleef zwerven. Haar 

pleegvader vroeg of we haar alsjeblieft wilden verzorgden tot na de bevalling. Dit is ons helaas niet gelukt vanwege 

het onhandelbare gedrag. Het heeft  veel onrust gegeven en niemand voelde zich veilig in haar omgeving. We 

kunnen haar helaas niet bieden wat ze nodig heeft. 

Ze is boos vertrokken en we hebben haar weer  moeten uitschrijven bij zowel de kinderbescherming als de politie. 

 

Peuter Prawithra vierde bij ons haar derde verjaardag maar inmiddels is zij overgeplaatst naar Pritniphura, een 
tehuis voor gehandicapte kinderen, in Wattala, Colombo.  

Dit ging heel onverwacht en snel. Tegen vier uur in de middag zijn we gebeld dat we de volgende morgen om 6 uur 

klaar moesten staan om haar mee te geven. Dit afscheid was erg moeilijk voor iedereen. 

 

        
 

Naast de zorg voor de kinderen gaat het bouwen van de huizen gewoon door. 

Vorige maand hebben we voor een vrouw haar huisje opgeknapt. Het stond allemaal op instorten en was niet meer 

veilig. We hebben het hele dak vernieuwd en nieuwe ramen geplaatst en de deur vervangen. Naast haar huis is een 

toilet geplaatst. We hebben het huis feestelijk geopend, waar ook de minister bij aanwezig was (zie foto).  

Ook het huis voor de familie Rohini is bijna klaar, het wachten is op de deur en het raamkozijn. Een gezin in 

Pilimatalawa hebben we geholpen met het regelen van het dak. Het valt op dat het bouwmateriaal steeds maar 

duurder wordt. 

Voor een jonge moeder en haar twee kinderen zijn we bezig een huisje te bouwen. Wij leveren het materiaal en de 

broers bouwen het huis. Een prachtige samenwerking. 

De mensen zijn erg blij met deze nieuwe kans en namens hen hartelijk dank voor al uw hulp. 

 

Tot zover mijn schrijven. Hartelijk dank voor alle support en reacties die ik steeds ontvang.  

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 53.13.58.119. 
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september 2012 

 

Ayobowan aan allemaal, 

 
Beste vrienden, 

 

Dit is onze laatste nieuwsbrief van Flora Corner School van dit seizoen tot december 2012. 

Met deze brief wil ik U vertellen over een grote verandering. 

Al geruime tijd ben ik aan het nadenken over de voortgang van onze school. Mijn leeftijd en gezondheid 

zijn anders dan toen ik startte met Flora Corner. 

Het valt me zwaar om alles goed te runnen en na lang en goed overleg met de stichting heb ik besloten om 

te stoppen. In december 2012 sluiten we onze deuren en gaan de kinderen naar scholen in de omgeving. 

In de laatste jaren is de doelgroep van onze school gewijzigd. Er komen nu kinderen waarvan de ouders 

voldoende bijdragen in de onkosten van het onderwijs. Er zijn ook meerdere scholen gevestigd in onze 

omgeving en dat is een goede ontwikkeling. 

Voorlopig blijf ik in mijn huis, naast de school, wonen. 

 

Blossom, mijn nichtje, en tevens hulp in de school, zal gaan trouwen. In december gaat ze verloven en 

volgend jaar mei zal het huwelijk plaatsvinden. Daarna gaat ze verhuizen. 
 

We informeren onze ouders dat we gaan stoppen en zorgen dat alle kinderen in nabijgelegen scholen 

geplaatst kunnen worden. We krijgen veel goede berichten van de ouders over de afgelopen jaren en zullen 

kijken of we een klein afscheidsfeestje kunnen organiseren. 

 

Bij deze gelegenheid wil ik u allen hartelijk danken voor de vriendschap en steun die ik in de afgelopen 

jaren heb mogen ontvangen. Er zijn geen woorden om te zeggen dat alle support zo fijn is geweest en dat dit 

deel  mijn leven zo waardevol heeft gemaakt! Het stemt me dankbaar en gelukkig. Het was een goede tijd 

en waardevol voor onze kinderen en ouders. 

 

Veel hartelijke groeten van Flora Corner, onderwijzeressen, kinderen en ouders. 

Gods Zegen voor u allen. 

Stella 

 

 
 

 
 

 
 
Het Singalees Nieuwjaar met het traditionele melk overkoken.    De kinderen en leidsters van Flora Corner. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Het ritueel van het melk overkoken                                                           Nogmaals onze voltallige 

school. 
 



 

 
 

 
 

Beste mensen,                                                                                                  September 2012. 
 

U heeft in de brief van Stella Pereira kunnen lezen dat ze gaat stoppen met het leiding geven en dat 

de Flora Corner School gaat sluiten. Hieraan wil het bestuur de volgende informatie toevoegen. 

Al enige tijd geleden heeft Stella ons signalen afgegeven dat het werken haar zwaar valt.  

Haar leeftijd speelt daarin een rol en ook de gezondheid heeft aan vitaliteit ingeleverd. 

Het stoppen leek voor Stella maar geen optie, ze heeft haar hele ziel en zaligheid in het werken met 

de kinderen gestoken, dus is het geen gemakkelijke beslissing geweest. 

Vanaf januari 2013 stopt de Flora Corner School. 

 

De onderwijzeressen die haar hebben geholpen vinden ieder hun weg. 

We bedanken hen allen voor hun inzet en wij vertrouwen erop dat zij met de opgedane ervaringen 

goed elders aan de slag kunnen.  
In de afgelopen jaren is er in Sri Lanka veel veranderd en het aantal scholen voor de jongste 

kinderen is beduidend toegenomen. 
Plaatselijk is er meer aandacht besteed aan onderwijs en daarmee ook de toegankelijkheid voor alle 

doelgroepen onder de bevolking. Stella heeft hier pionierswerk verricht door onderwijs mogelijk te 
maken voor de minderbedeelden in de samenleving. Herinnert u zich de allereerste berichten, 

waarin Stella schreef dat de kinderen blootsvoets via het achterland bij haar kwamen, over de 
rijstvelden? Er werd een maaltijd verstrekt en ook was er zorg voor de gezondheid, Stella verstaat 

de kunst om met haar warme persoonlijkheid de kinderen te begeleiden in het spelen en leren. 
 

Als bestuur van stichting Amma Lamai zijn we trots op de wijze waarop Stella haar werk heeft 

neergezet. Vaak zijn we geraakt door haar eenvoud, humor en hartelijkheid.  
Het stoppen met de school betekent niet dat we Stella loslaten. Haar warme persoonlijkheid heeft 

haar tot een bijzondere vriendin gemaakt. Ze heeft nu meer tijd voor haar familie en ze zal nog 
menigeen kunnen helpen met haar waardevolle gesprekken. 

 
We wensen haar veel geluk en alle goeds voor haar verdere toekomst. 

 
Als u het leuk vindt om haar een hart onder de riem te steken, dan kunt u een kaart sturen en/of 

meedoen met een afscheidskado. 

  

Haar adres is Stella Peirera, 149/7 Bremore Garden, Mataleroad, Katugastota, Sri Lanka. 

Een gift kan gestort worden op ABN-Apeldoorn:  53.13.58.119 met vermelding afscheidskado 

Stella Pereira. 

 

Namens bestuur Stichting Amma Lamai, 

Yvonne Horevoorts 

 

 

 
 


