
 
Peradeniya, december 2014 
 
 
Beste allemaal, 
 

Het jaar zit er alweer bijna op. Wat gaat het allemaal snel, maar er is ook weer veel gebeurd in Sri Lanka 
met alle mensen die hier in huize Amma Lamai komen en vooral de huizenbouw heeft een grote omvang 
dit jaar. 
 
In de vorige brief schreef ik over Dilki, een jonge moeder met een gehandicapt 
kindje die zwanger was van haar tweede kindje. We bouwden een stevig huis 
op de plek waar een bouwval stond. Inmiddels is ze bevallen van een dochtertje 
via een keizersnede. Een kleine baby met enkele complicaties. Vanwege een te 
groot hoofdje blijft ze onder controle en wordt er binnenkort een scan gemaakt 
waarna de behandeling wordt ingezet. 
 

Familie Aruna is een jong gezin, vader en moeder met drie jonge zoontjes. 
De vader is vorig jaar aangereden door een taxidriewieler en heeft lange 
tijd in het ziekenhuis gelegen. Ook nadat hij uit het ziekenhuis is ontslagen 
heeft hij nog steeds last van de gevolgen van het ongeluk en kan hij 
moeilijk werken. Voor het gezin is het zodoende lastig een goed bestaan 
op te bouwen. Wij ondersteunen de familie om gezien de omstandigheden 
toch een bestaan te kunnen opbouwen. De sponsors van de familie Aruna 
zijn dit najaar met z’n allen voor een vakantie naar Sri Lanka gekomen. 

Tijdens hun verblijf hebben ze de familie Aruna bezocht die heel erg blij waren om hun sponsors te 
kunnen ontmoeten en zij hebben een theeparty georganiseerd ter ere van hun bezoek. Moeder had 
allerlei Sri Lankaanse lekkernijen klaargemaakt, en natuurlijk ontbraken de heerlijke kleine banaantjes 
niet. De drie jongens waren in het begin verlegen, maar nadat de 
autootjes waren uitgepakt, was het ijs gebroken en was het groot 
feest. De familie spreekt nu over hun witte opa, oma en tante. 
Inmiddels heeft Aruna zoals afgesproken de laatste kamer afgemaakt. 
Het huisje heeft nu een woonkamer twee slaapkamers en een 
keukentje. Het geheel moet nog worden gepleisterd, ook dit gaat 
Aruna zelf aanpakken met de materialen die wij voor ze hebben 
kunnen kopen. Aruna en zijn vrouw kunnen nog steeds niet geloven, 
dat dit jaar zoveel geluk heeft gebracht. Ze zijn de sponsors super 
dankbaar.  
 

Aruna en zijn broer Sunil zijn mijn steun en toeverlaat geworden in het 
bouwen van de huisjes. Nadat wij ze hebben geholpen met hun eigen 
huisjes heb ik gezien dat zij goed zijn in het bouwen en weet ik dat deze 
families goed geholpen zijn als ze via mij kunnen werken. Dit doordat 
Aruna op de arbeidsmarkt slecht terecht kan door de gevolgen van het 
ongeluk. Deze twee broers doen het super goed, Sunil kent het werk in 
de bouw en Aruna weet inmiddels bijna net zo veel als zijn broer. Ze 
worden betaald voor die dagen dat ze werken, en als er een huisje 
klaar is krijgen ze een bonus om iets extra's voor hun familie te doen. 
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Hier in de buurt woont de familie Radja, jaren geleden hebben ze door 
een donatie een huisje met één ruimte verkregen. Ze hebben twee 
kinderen, een jongen van 6 jaar en een baby van twee maanden. Radja 
verzorgt twee koeien. Hij voedert de koeien door dagelijks gras te 
snijden. Van de verkoop van de 
melk kan hij net voorzien in hun 
levensonderhoud. Voor de familie 
Radja hebben we een keukentje 

gemaakt en gaan we een slaapkamer bij de kamer aanbouwen. Het 
huisje staat hier in de buurt, maar er is geen weg naar toe, alleen 
een pad langs een zeer steile afgrond. Het bouwmateriaal moest 
zodoende boven aan de weg worden gelost. Radja en z'n vrouw 
hebben vervolgens zelf alles naar beneden gebracht. 
 

In het buurtschap Eriyagama in de vlakbij Peradeniya zijn 
inmiddels drie huisjes klaar. Het eerste huisje is van de familie 
Ranasinghe, bestaande uit vader, twee zoons en een dochter. Het 
dak van het oude huisje bestond uit golfplaten die op de meeste 
plaatsen waren doorgeroest, de steunbalken waren verrot en het 
dak kon ieder moment naar beneden komen. We zijn begonnen 
met de muren te 
versterken door de 
modder te vervangen 
voor cementblokken 

en daarna is de verdeling gemaakt voor de slaapkamer, de 
woonkamer en de keuken. Daarna nieuwe balken en een 
nieuw dak van cementgebonden platen. De keuken heeft nu 
een echte stookplaats en aanrecht. Ook hebben we een wc 
geplaatst, voordien was er een afscheiding met een plastic 
zeil. Voor de dochter hebben we een bed laten maken zodat 
ze niet meer op de grond hoeft te slapen. 
 

Lager op de berg woont in de buurt van de familie Ranasinghe de 
familie Manjula. Het oude huis van deze familie bestond ook uit 
modder en stokken. We hebben eerst een gedeelte van de grond 
aan de achterkant van het huisje afgegraven om meer ruimte te 
maken voor het nieuwe huis. Vervolgens zijn we begonnen met 
een keuken en slaapkamer. Terwijl men bezig was om een kozijn 
te verwijderen, stortte het oude gedeelte van het huis in. 
Gelukkig was de nieuwe kamer bijna klaar en heeft de familie een 
week met z'n allen in deze 
kamer gewoond. Het lossen 

van het materiaal moest via een ingang van een school boven op de 
berg gebeuren, zodat het materiaal van boven naar beneden 
gebracht kon worden in plaats van andersom. Alle gezinsleden 
hebben enorm goed meegeholpen met het sjouwen van de 
materialen zodat de bouwers door konden werken. Als blijk van 
waardering voor de hulp van Amma Lamai heeft een van de 
dochters een mooie tekening gemaakt zie foto. 
 



Vlak onder de familie Manjula woont hun vader, moeder en zus. De vader heeft een ongeluk gehad 
waardoor hij zijn onderbeen mist en een kunstbeen draagt. Ondanks zijn kunstbeen heeft hij enorm veel 
meegeholpen met het bouwen van het huis van hun dochter. Op een gegeven moment ontdekten we dat 
ook zijn huis zo lek was als een mandje, en hebben daar het dak vernieuwd. Vader had dit niet aan ons 
willen vragen omdat hij erg dankbaar is dat wij voor zijn dochter al zoveel hebben gedaan. Alle drie de 
huisjes zijn op een zondag feestelijk geopend met bananen, cake en cola. 
 
Tijdens de bouw van de drie huisjes heeft het veel geregend, waardoor er dagen niet gewerkt kon 
worden. Een paar keer werd ik aangesproken door een familielid die ons weer bedankte dat hun huisje 
droog bleef en zij geen angst meer hadden om met huis en al naar beneden te spoelen. 
 

Ook de keuken van het huisje van Ratnamennika onze trouwe hulp 
in de keuken, had veel lekkage wat veroorzaakt werd door de 
apen die de dakpannen verwijderden of verplaatsten, op zoek 
naar eten. Ook hier hebben Aruna en Sunil een nieuw dak 
geplaatst met cementgebonden platen in plaats van dakpannen. 
Er komen nog steeds apen maar deze platen zijn niet te tillen dus 
de keuken is nu droog. Ratnamennika werkt inmiddels al bijna 15 
jaar voor ons, en is een zeer gewaardeerde kracht. 
 

 
Zoals ik in de nieuwsbrief van afgelopen zomer schreef is het lastig geworden om als buitenlander een 
visum in Sri Lanka te krijgen. Dit heeft de afgelopen maanden geresulteerd in veel bezoeken aan de 
officiële instanties hier in Sri Lanka om tot een oplossing te komen. Inmiddels kan ik jullie opgelucht 
berichten dat het is gelukt en dat ik een visum heb gekregen voor de komende jaren. Dit heeft wel tot 
gevolg gehad dat ik de afgelopen maanden geen moeders en baby’s heb kunnen opnemen omdat ik niet 
kon garanderen dat ik de zorg kon bieden die zo hard nodig is. Gelukkig is het visum nu voor elkaar en 
ben ik alweer druk in de weer met moeders en baby’s. Ik heb mijn tijd goed kunnen besteden met het 
regelen en bouwen en verbouwen van huisjes, erg leuk maar ook best vermoeiend, dan merk je hoe 
onherbergzaam het gebied hier kan zijn door al het klimmen en klauteren, maar dat houdt je fit 
nietwaar? 
 
Ruwini één van de eerste baby`s in huize Amma Lamai en nu 
al bijna 24 jaar, kreeg een uitnodiging van haar werkgever in 
Engeland voor een bezoek van een week aan hun organisatie 
in Engeland. Dit heb ik gecombineerd met een bezoek aan 
Nederland. De kosten van de reis van Ruwini zijn betaald door 
haar werkgever in Engeland. Ruwini heeft een mooie tijd 
gehad in Engeland en is daarna naar mij toegekomen in 
Nederland. Een geweldige ervaring voor haar, om alle mensen 
die ze in Sri Lanka heeft ontmoet als kind, nu in Nederland in 
hun omgeving te mogen ontmoeten. Ik kan laten weten dat ze 
heeft genoten, en veel heeft geleerd, onder meer fietsen. 
 

En dan een triest bericht. Stella die vanaf het begin dat ik in Sri 
Lanka actief ben nauw betrokken is geweest en de school Flora 
Corner met ons heeft opgericht, heeft vorige maand toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van haar neef Dino Bert. Hij is 
29 jaar geworden. Hij had vanaf zijn geboorte een hartafwijking die 
niet te opereren was. Hij heeft jaren bij Stella in huis gewoond en is 
tot het eind door haar verzorgd. Hij wist dat hij niet oud zou 
worden, maar heeft altijd zijn toekomstdromen gehouden. Helaas 
kreeg hij longontsteking en werd steeds zwakker. Er is een slagader 



in zijn longen gesprongen, waaraan hij is gestorven. Stella heeft het huisje in Eriyagama verlaten 
vanwege verbouwingen van de eigenaar en woont nu een tijdje hier in het Amma Lamaihuis totdat ze 
een geschikte woning heeft gevonden. 
 
Op 13 september 2014 nam het bestuur weer deel aan het 
festival Mondial in het Oranjepark in Apeldoorn. Stichting 
Mondial Apeldoorn is een platform voor 
ontwikkelingssamenwerking. In het kader van een wedstrijd zijn 
vanuit de hele wereld door vele organisaties getekende lapjes 
aangeleverd, die als vlaggenslinger door het Oranjepark hebben 
gehangen en nu worden geëxposeerd in allerlei openbare 
ruimtes. Verrassend was dat één van de vlaggen door ons uit Sri 
Lanka aangeleverd van de Sithumaschool, in de prijzen viel. 
Tijdens een ceremonie op school werd de prijs, een t shirt met 
een tekening erop, en een schooltas met tekenspullen 
uitgereikt. De maker van de vlag, het meisje Sumudu werd in het zonnetje gezet en we hopen dat deze 
aandacht nieuwe mogelijkheden voor haar zal bieden. Ook werden er schoolspullen voor de school 
aangeschaft. Dank aan de organisatie van het festival Mondial voor dit geslaagde initiatief. 
 

Stichting Derdehands Apeldoorn heeft koffers geleverd met allerlei artikelen voor 
de gezinnen in Sri Lanka waaronder een naaimachine. Sunetra de moeder van een 
zoon en zij zijn door haar man uit huis gezet en hebben derhalve niets meer. 
Sunetra ondersteun ik met de opbouw naar een zelfstandig bestaan. 
 

 
Lieve mensen, het is alweer bijna het einde van het jaar 2014. Daarom wil ik een ieder van jullie hartelijk 
bedanken voor al jullie giften, vriendschap en vertrouwen. 
Mede namens alle gezinnen die geholpen zijn op weg naar een kansrijke toekomst, de moeders en 
kinderen, het personeel van huize Amma Lamai. 
 
 
WE WENSEN JULLIE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN HEEL GOED EN GEZOND 2015. 
 
 
Hartelijk groet, 

Tine  

 

Als bestuur van Stichting Amma Lamai spreken wij onze dank uit voor alle mooie initiatieven, acties en 
giften die wij hebben mogen ontvangen en hebben kunnen uitvoeren.  
Wij wensen jullie een heel goed en gezond 2015. 
 
Hartelijke groet, 
  
Yvonne, Wil, Dirk, Wim en Gerda 
 
 
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 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A 


