
 

 

Hallo allemaal,                                                                                                                  Peradeniya, december 2012 

 
 

Het jaar 2012 is bijna voorbij, maar voordat het echt zo ver is wil ik een ieder van jullie heel hartelijk bedanken voor 

alle steun, vertrouwen en vriendschap in het afgelopen jaar. 

Zonder jullie is het voor mij onmogelijk om dit werk voor de allerarmsten in Sri Lanka te blijven doen. 

Daarom dank jullie wel! 
 
Prawithra, het meervoudig gehandicapte meisje, is naar een tehuis gegaan. Emotioneel is het altijd moeilijk om 

een kindje na bijna 3 jaar verzorging los te laten. We hopen dat het haar goed gaat, al laten voorwaarden voor goede 

zorg vaak te wensen over in een Staatskinderhuis.  

Warshila en Madushika heb ik samen met een aantal van onze hulpen opgezocht in het tehuis in Gampola, 

waarnaar deze peuters overgeplaatst werden. Het was een schok voor ons om te zien hoe de peuters er nu bij zitten, 

erg afgevallen en van die lege blikken in hun ogen.  

We hebben hierover een gesprek gehad met de kinderbescherming, waarin we duidelijk onze zorgen kenbaar hebben 

gemaakt. Hoe draag je over dat persoonlijke aandacht en zorg voor ieder kind zo belangrijk is. Hoe kunnen we daar 

gezamenlijk aan werken, zodat het voor alle partijen acceptabel wordt. Dit zal nog wel zijn tijd nodig hebben.  

 

De laatste maanden stonden in het teken van het afscheid en sluiten van het Flora Cornerschool van Stella. Het 

was fijn dat Gonny van de Bos, reeds vanaf het begin aanwezig en trouw ondersteunend, samen met haar man 

Jacques, bij dit afscheid aanwezig konden zijn. Zo was zij er 19 jaar geleden bij toen Flora Corner feestelijk 

geopend werd. Ook nu kon zij Stella een woordje toespreken en onze dank voor alle inzet van de afgelopen 19 jaren 

uitspreken en de cheque met ruim 500 euro overhandigen namens alle gevers van Amma Lamai, die Stella een warm 

hart toedragen.  

Met dank heeft Stella deze in ontvangst genomen. 

Stella heeft vele kinderen kunnen helpen, en heel leuk om te zien dat tijdens haar afscheidsfeest er enkele van haar 

eerste leerlingen kwamen met intussen eigen kinderen, om haar te bedanken. Het laatste concert werd door de 

kinderen mooi uitgevoerd en dat zal Stella zeker missen, al deze dansjes en liedjes, de lachjes en traantjes… 

Voor zowel de ouders als de kinderen hebben we een lunch verzorgd en na het concert ontvingen de kinderen 

speelgoed en een nieuwe schooltas. Alle aanwezigen waren verguld en kinderen en ouders genoten. Een geslaagd 

afscheid! We blijven Stella steunen waar dat mogelijk en nodig is en hopen dat ze zal genieten van een 

welverdiende oude dag. 
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Van Kinderdagverblijf de Kroost uit Zeist hebben wij een donatie ontvangen ten behoeve van onderwijs voor de 

allerarmsten. Deze donatie is besteed aan schoenen en schooltassen voor twee scholen.  

Enige tijd geleden bezochten wij één van deze scholen waar 80 procent van de kinderen straatarm is. Een paar 

schoenen zijn voor deze gezinnen niet betaalbaar. Het was een feest voor alle kinderen om schoenen en tassen te 

krijgen.  

 
 
De huizenbouw in het dorp Mawalawatte gaat consequent door.  

In januari 2013 komt er een geweldige input door VMI, een bedrijf uit Epe (Gld). We mochten eind september met 

5 organisaties meedingen om in aanmerking te komen voor een donatie in combinatie met teambuilding.  

Wij vinden het geweldig dat een bedrijf op deze manier een bijdrage wil leveren en zijn hier heel erg blij mee. In de 

eerste week van januari zullen er meer dan 35 medewerkers komen die met elkaar hard aan de slag gaan met het 

bouwen van huizen  en een aantal huisjes zullen zij helemaal bekostigen en verder wat in aanmerking komt.  

Wij zijn nu druk bezig met alle voorbereidingen, de funderingen zijn klaar en al het materiaal ligt klaar zodat de 

mannen gelijk aan de slag kunnen. 

De meesten van hen wonen op dit moment in de zogeheten “line-huisjes” (één kamerhuisjes). Deze  worden 

afgebroken, omdat die illegaal op het land van de universiteit van Peradeniya staan, en de universiteit wil gaan 

uitbreiden. 

Alle voorbereidingen voor de komst van de VMI medewerkers zijn bijna rond, weet zeker dat het een grote 

happening gaat worden, met als resultaten zeker 8 nieuwe onderkomens voor kansarme gezinnen.  

In mijn volgende brief hier meer over. 

 

Pradeep, één van de eerste baby’s hier geboren, en de zoon van Indrani, had gehoopt op een goede baan in 

Doha Qatar. Hij had ingeschreven op een baan als beveiliger in een groot winkelcomplex met een salaris van 750 

euro per maand, 12 uur per dag. De mensen die alles regelden hadden 4 maanden nodig voordat alle papieren en zijn 

visum in orde waren. Dit kostte alles met elkaar 1200 euro! Inmiddels waren er 4 andere jongens al vertrokken naar 

Doha Qatar voor een andere baan.  

 

Indrani en ook de rest van de familie hebben dit enorme bedrag met elkaar opgebracht, er van uitgaande dat Pradeep 

dit geld snel zou terug betalen. Afscheid nemen van iedereen was moeilijk maar hij zou een goede baan krijgen en 

door flink overuren te maken zouden dus de twee geplande jaren snel verlopen. 

Eenmaal in Dohar Qatar lieten ze hem 11 uur op het vliegveld wachten voordat ze hem op kwamen halen. Hij werd 

naar een dorp gebracht waar alleen ijzerfabrieken waren en hij werd gedropt in een fabriek, waar aluminium wordt 

verwerkt. Hier werkten nog 6 andere jongens, waarvan 4 uit India en 2 uit Nepal. Niemand sprak  Singalees of 

Engels… Alle jongens sliepen op de grond in een zijruimte van de fabriek.  

De contactpersoon die alles geregeld had, vertelde hem dat hij eerst hier een tijdje moest werken en Arabisch moest 

leren, daarna zouden ze een andere baan zoeken. Een andere baan zoeken bleek echter niet mogelijk te zijn volgens 

zijn baas, aangezien zijn visum dit niet toestond. Pradeep zou dan door de politie opgepakt kunnen worden. In 

paniek heeft Pradeep toen contact met ons gezocht. 

Twee dagen later kwam de eigenaar van het bedrijf die gelukkig Engels sprak. Pradeep heeft zijn verhaal kunnen 

vertellen, en de eigenaar begreep dat hier flink misbruik in het spel was. Mensenrechtenorganisaties zouden dit een 

ernstige schending noemen. De eigenaar had inderdaad personeel nodig en heeft visa afgegeven, waarvoor niets 

betaald hoeft te worden. Tussenpersonen hebben hier misbruik van gemaakt en Pradeep was het slachtoffer. Pradeep 

kon wel werken in de fabriek tegen een salaris van 12000 rp  80 euro netto per maand.  

De tussenpersoon is ter verantwoording geroepen en hem is in het bijzijn van Pradeep een pak slaag gegeven, en 

hem gesommeerd het geld teug te betalen. Na bijna twee weken kreeg Pradeep een ticket voor de terugvlucht en 

kwam hij veilig weer thuis. Hij was inmiddels flink afgevallen en behoorlijk aangeslagen door deze ervaring. Of hij 

het geld wat hij vooraf betaald heeft ooit terug ziet is nog maar de vraag.  



Op dit moment zijn er in het Amma Lamaihuis twee ongehuwde, aanstaande moeders die beiden begin januari 

hun kindje verwachten,  

Amitha is 22 jaar en heeft bij een gezin gewerkt in Colombo. Pas in haar zevende maand kwam ze er achter dat ze 

zwanger was, na alle waarschijnlijkheid door een van de schilders die het huis kwam schilderen. Zelf zegt ze dat ze 

niet weet wat er is gebeurd. Het gezin waarvoor ze werkte was zeer geschokt en zij hebben Amitha‘s ouders gebeld 

die ook zeer ontdaan waren. De ouders vertelden, dat ze bang waren, indien ze hun dochter mee naar huis zouden 

nemen hun zoon benzine over Amitha zou gieten en haar in brand zou steken uit schaamte. Zoals het er nu uitziet 

zal Amitha haar baby afstaan voor adoptie en daarna zal ze terug gaan naar haar ouders.  

Sitha is 30 jaar en zeer slechthorend en bijna niet te verstaan. Ze heeft geen ouders meer en woont bij haar oudere 

broer in huis en past op de kinderen van haar broer. De vrouw van haar broer is 4 maanden geleden naar Saoedi-

Arabië gegaan om daar voor twee jaar te werken.  

Haar broer ontdekte de zwangerschap pas toen Sitha al ruim 5 maanden zwanger was en heeft de vader van de baby 

weten te achterhalen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie maar de 

man blijft ontkennen. Na de bevalling zal er een DNA test worden 

gedaan en eventueel een rechtszaak volgen. Via de politie en 

kinderbescherming is Sitha bij ons geplaatst. Sitha is trots op haar 

dikke buik en wil heel graag de baby houden. 

Afgelopen periode zijn er veel mensen op bezoek geweest en hebben 

de diverse activiteiten kunnen bekijken. Het is altijd fijn om even 

Nederlands met elkaar te praten en het is ook gezellig. De Apeldoornse 

Antoinette Gelhever heeft zelfs bijna twee weken  in het 

Staatskinderhuis Tikiri Sevenne gewerkt en zo het ontwikkelingswerk 

van binnenuit ervaren. Met dank voor je support en enthousiasme! 

 

Ik wens iedereen een hele fijne Kerst en een Voorspoedig en Gezond 2013!  
 

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 

 

 

 

 

    
 

                                       Eerste steenlegging van één van de huizen. 


