
 
 

Peradeniya, December 2016 
Beste allemaal, 
 
Hierbij al weer de laatste berichten van het jaar 2016, en wat is de tijd snel gegaan. We hebben het afgelopen jaar 
veel ondernomen en in samenwerking met de mensen in Sri Lanka is er veel gerealiseerd. Alleenstaande 
(zwangere) moeders werden opgevangen in het Amma Lamai huis. Hulp aan hen hebben we geboden in de vorm 
van opvang en medische zorg. Daarnaast hebben wij hen begeleid naar een zelfstandig bestaan door gesprekken 
over toekomstmogelijkheden en ondersteuning. We bouwden huisjes samen met de kansarme families. Een dak 
boven je hoofd, een raam voor daglicht en een deur in je huis bieden veiligheid en geborgenheid. Voorwaarden en 
perspectief voor een betere toekomst. 
 

Kleine Malaka is bijna 5 maanden en groeit als kool. Hij woog 1,8 kilo toen hij bij ons binnenkwam, 
en is nu ruim 5,3 kilo. Tijdens een doktersbezoek voor zijn eerste inentingen, reageerde de arts 
een beetje verbaasd want Malaka was onder zijn gewicht. Dat was hij niet gewend van de 
kinderen die bij ons verblijven. Toen ik hem vertelde dat hij veel ziek was geweest en het down 
syndroom heeft, kwam hij gelijk in actie want hij had dit niet opgemerkt. Na grondig onderzoek 
vertelde hij dat Malaka een Mozaïk down baby is. We hadden hier nog nooit van gehoord en de 
arts legde ons uit dat de kenmerken niet specifiek zijn, maar uit bloedonderzoek wordt het 
bevestigd. Hij heeft heel wat mogelijkheden om te leren praten en met onderwijs kan hij een heel 
eind komen. Omdat de moeder afstand heeft verklaard, zoekt de kinderbescherming ouders voor 

adoptie. We hopen dat er ook voor dit manneke lieve ouders zullen zijn. 
 

In de vorige brief schreef ik over de familie Bandara, die een dochter kregen met 
veel aandoeningen. Het meisje heeft een schisis, een 
hartafwijking en het syndroom van down. We hebben 
inmiddels een eigen huisje voor hen kunnen bouwen met 
de hulp van vrienden die hier op rondreis waren en ons 
bezochten. Met de baby gaat het redelijk goed, het 
meiske staat op de wachtlijst voor een hartoperatie in 

Colombo, en daarna kunnen ze de schisis aannpakken. Hopelijk kan ze geopereerd 
worden voor haar eerste levensjaar anders zal ze een achterstand oplopen in haar 
ontwikkeling. Met een donatie hebben we eerst twee slaapkamers en de keuken kunnen 
bouwen. Zie foto rechts: moeder bij de aanbouw van de keuken. Op dit moment zijn ze 
bezig met de woonkamer, die voor de Kerst klaar zal zijn. 
Het gezin is erg blij en dankbaar voor deze support. Het verzacht het verdriet om de 
zorgen voor hun dochter dat zoveel medische problemen heeft. Het eigen huisje maakt 
het leven voor dit gezin een stuk aangenamer, dit hadden ze nooit verwacht. De ouders 
Bandara zijn heel wijs met hun drie kinderen. 
 

Onze bouwers Sunil (links) en Aruna (rechts), hebben veel 
bouwwerk verzet dit afgelopen jaar. Beide mannen hebben in het 
begin in samenwerking met Amma Lamai hun eigen huis kunnen 
bouwen. Nu werken ze al weer drie jaar voor ons om andere 
families te helpen. We zijn echt heel blij met deze mannen want ze 
kunnen het meeste werk zelfstandig ondernemen. Zij kunnen 

metselen, het dak op het huis zetten en de deuren en ramen er in zetten. Het zijn echt heel handige jongens. We 
zijn heel blij met hen en hopen dat ze nog lang mee kunnen helpen, want we krijgen regelmatig hulpaanvragen 
hier uit de buurt, maar ook van veraf gelegen gebieden.  
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Bij de familie Kamela is de eigen wc en doucheruimte volop in gebruik. Hiervoor deelden ze jaren deze ruimten 
met de buren.  

Links: Situatie zoals die was. 
Midden: de dochter van Kamela die in het begin helpt cement aandragen.  
Rechts: Na de verbouwing. 
 
Gelukkig hadden we nog wat materiaal over om een nieuwe keuken te bouwen. Deze oude keuken was van hout 
en plastic zeil, en nu solide van steen met een aanrecht en een wastafel. Geweldig om de blijde gezichten te zien 
van de zeven gezinsleden die in het huisje wonen. 
 
Het bestuur van Amma Lamai wil laten weten dat Wil Saelens heeft besloten als bestuurslid te gaan stoppen. Dit 
vanwege haar leeftijd. Zij heeft mede de stichting helpen oprichten en heeft zich jaren enorm ingezet voor de 
mensen in Sri Lanka. Gedreven ging zij te werk wanneer Tine verhuisde en hielp met prachtige muurdecoraties het 
huis sfeervol en huiselijk te maken. Eerst als secretaris en later als bestuurslid heeft zij haar bijdrage geleverd op 
een typerende rustige en nuchtere wijze. We zijn haar zeer erkentelijk voor al het werk wat zij geheel belangeloos 
meer dan 25 jaar heeft gedaan. We zullen Wil missen en wensen haar vanaf dit papier al wat wenselijk is. We 
bedanken haar hartelijk voor alles wat ze voor Amma Lamai heeft gedaan en ook voor Tine persoonlijk heeft 
betekend, dat is in geen woorden uit te drukken. We blijven contact houden! We hebben intussen een nieuw 
bestuurslid bereid gevonden de bestuurstaken van Wil over te nemen. Mede namens Tine heet het bestuur van 
Amma Lamai Joke Rutgers - de Kruyf van harte welkom. 
 
Bij het afsluiten van deze nieuwsbrief wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen in ons werk. Dank voor de vele giften en 
uw hartverwarmende steun die we mochten ontvangen. Ons werk is 
mede mogelijk door jullie trouwe support. Zonder jullie steun zouden 
we niet al deze mensen hier in Sri Lanka kunnen bereiken. Nog steeds is 
de armoede niet bestreden en zullen we doorgaan zolang dit in ons 
vermogen ligt. Voor zowel gever als ontvanger willen we verbonden 
blijven. Met elkaar willen we betrokken blijven en zou er een beetje 
licht kunnen komen voor ons allemaal. 
 
Lieve mensen, mede namens het bestuur van Amma Lamai en allen die 
werken binnen het Amma Lamai huis, wens ik iedereen mooie 
Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2017.  
 
 
 
Hartelijke groet van 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 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A 
Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeld uw naam en adres bij de overmaking naar 
de bank. We kunnen geen adressen traceren sinds de invoering van de IBAN codes. 


