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Beste mensen,
Ondertussen denk ik dat iedereen welbekend is met de veranderde situatie in Sri Lanka. De aanslagen op eerste paasdag op
kerken en hotels brachten veel verdriet, onrust en onzekerheid. Het was voor de aanslagen redelijk rustig in Sri Lanka, van de
één-op-de andere dag is dat voorbij. De beelden op televisie en de verhalen van zoveel mensen, daar zijn geen woorden voor.
In het Amma Lamaihuis hebben wij niet direct wat gemerkt van de aanslagen. Wel zien we om ons heen dat de nieuwe situatie
direct de levens van mensen beïnvloedt. De hotels staan leeg en mensen die daar werkzaam waren zijn hun baan kwijtgeraakt.
In de dagen na de aanslagen zijn er veel maatregelen getroffen die direct invloed hadden op het leven van de inwoners van Sri
Lanka. Zo is er een avondklok ingesteld, op straat zijn controleposten ingericht door het leger en is toegang tot sociale media
geblokkeerd. Daarnaast merk je dat iedereen van slag is door de spanningen die de aanslagen met zich mee hebben gebracht.
Constant worden we geconfronteerd met de nieuwe werkelijkheid, als je naar de supermarkt gaat wordt je tas gecontroleerd
en als je je auto ergens parkeert moet je naam en telefoonnummer zichtbaar zijn achter de voorruit.
Tot op heden zijn de meeste kinderen nog niet naar school gegaan. Ondanks dat de scholen zijn doorzocht door het leger en
politie en veilig zijn verklaard, blijven de kinderen thuis.
Ruwini en Vinod
Een mooi bericht is dat Ruwini, één van de eerste kinderen geboren in
het Amma Lamaihuis, is getrouwd. Door de onrust werd het een
eenvoudige bruiloft. De oorspronkelijk geplande feestelijkheden konden
geen doorgang vinden doordat veel mensen vanwege de onveiligheid
niet durfden te komen. Wel kon de registratie en kerkelijke inzegening
doorgaan. De kerkelijke inzegening en registratie was in Seeduwa een
dorp in de buurt van de aanslagen. Graag wilde ik met een groep
verbonden mensen aan Amma Lamai aanwezig zijn bij het huwelijk.
Hiertoe hebben wij een busje geregeld en zijn met 10 personen in alle
vroegte vertrokken om op tijd te zijn voor het huwelijk, rekening
houdend met vertraging en controle onderweg. Na de felicitaties is het
jonge echtpaar vertrokken naar een klein hotel in Negombo. Vanwege
de aanslagen waren zij de enige gasten in het hotel. Voor hun
terugkomst hebben wij een surpriseparty in het Amma Lamaihuis
georganiseerd. Hiertoe werden 25 collega’s van Ruwini uitgenodigd, die
niet bij het huwelijk aanwezig konden zijn. Ruwini en Vinod huren nu een annex bestaande uit kamer met keuken en een
slaapkamer. Op termijn hopen ze een eigen onderkomen te vinden.
Familie Lalith
Vier jaar geleden hebben we met de familie Lalith een keukentje en slaapkamer aan
hun één kamerhuisje gebouwd. Wij werden recent benaderd door de vader van de
familie Lalith nadat zijn vrouw was overleden na de geboorte van hun vierde kind.
Een schrijnend geval, moeder was opnieuw zwanger geraakt maar heeft dit met
niemand gedeeld. Vanwege klachten moest moeder een paar dagen voor de
bevalling worden opgenomen in het ziekenhuis. Uiteindelijk is zij in het ziekenhuis op
normale wijze bevallen en is zij na een week uit het ziekhuis ontslagen. De dag na
thuiskomst voelde moeder zich niet lekker en is ze in elkaar gezakt. Haar dochtertje
van 7 jaar heeft de buren ingeroepen voor hulp. Zij brachten moeder naar het
ziekenhuis, maar bij aankomst bleek moeder te zijn overleden aan een hartstilstand.
Buurvrouw Nirosha bood aan om op de baby te passen zolang dit nodig was. Later
meer over Nirosha. De mensen verbonden aan het community center (zie vorige brief) en familie hielpen met het regelen van
de begrafenis en de zorg voor de drie andere kinderen in de leeftijd van 4 en 7 en 11 jaar. Vanuit Amma Lamai zijn wij
bijgesprongen en hebben gezorgd dat er voldoende kleertjes, melkpoeder en flesjes kwamen en hebben wij Nirosha
geadviseerd wat betreft de voeding en verzorging van de baby. Vanwege het plotselinge overlijden van de moeder is onderzoek
gedaan door politie en artsen, die ook de thuissituatie kwamen bekijken.

Baby Lalith
Al gauw kwam de vraag wat er met de baby moest gebeuren en of wij de baby konden opnemen in het Amma Lamaihuis. We
hebben met vader en familie gesproken en uitgelegd dat de kinderbescherming betrokken moet worden en toestemming
hiervoor zal moeten geven. Gelukkig kwam de oplossing vanuit de familie. Verre familieleden van moeder die naar de begrafenis
kwamen en de baby zagen stelden zelf de vraag of zij de baby konden adopteren. Samen met vader is dit geregeld en via de
kinderbescherming en hulp van een advocaat is de adoptie ingang gezet . De rechter spreekt over drie maanden de officiële
adoptie uit, intussen is de baby opgenomen in het gezin van de adoptieouders.

Nu er geen moeder meer in huis is, kwam vader bij ons met de vraag of het mogelijk was om een eigen slaapkamer voor haar
te bouwen. Hij en zijn twee zoontjes kunnen wel op één kamer, maar het zou niet goed zijn om met zijn dochter in één kamer
te slapen. We zijn snel begonnen met de bouw van een extra slaapruimte. Oma is nu tijdelijk overdag bij de kinderen, wanneer
vader werkt, ze kookt en houdt het huisje netjes. De oudste zoon van 11 jaar regelt de boodschappen en past op zijn broertje
en zusje.
Nirosha
Met Nirosha, de buurvrouw van de familie Lalith die de
baby de eerste dagen heeft opgevangen, hebben we nu
intensief contact. Nirosha is verlamd geraakt vanaf haar
middel op 21 jarige leeftijd. Tijdens het contact over de
baby zagen wij dat de woonsituatie niet geschikt is voor
iemand met haar handicap. In overleg hebben wij
gezamenlijk kans gezien een kamer en badkamer te
realiseren die voldoende ruimte bieden om met een
rolstoel te gebruiken. Daarnaast kreeg ze van de
gemeente een elektrische naaimachine met voetpedaal.
Het is verrassend te zien hoe ze deze machine gebruikt.
Nirosha heeft het voetpedaal ingedrukt vastgemaakt en gebruikt het licht knopje om de machine aan en uit te zetten. Ze is
creatief en maakt de leukste dingen.
Stichting Derdehands Apeldoorn
Vrienden van Amma Lamai brachten tijdens hun vakantie weer koffers met spullen mee naar Sri Lanka, waarvoor onze hartelijke
dank. Vele spullen kwamen van Stichting Derdehands uit Apeldoorn en vrienden van Amma Lamai. Helaas vernamen wij dat
Stichting Derdehands haar activiteiten beëindigt doordat zij geen opslagruimte kan vinden voor hun goederen. Wij danken hen
hartelijk voor de vele jaren van support middels het verzorgen van nodige artikelen voor onze projecten en persoonlijke
betrokkenheid. Hopelijk komt er een doorstart.
Met lieve groeten,

Tine Haaima
Informatie van het bestuur:
Indien u deze rondschrijfbrief per mail of niet meer 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, www.mondial-apeldoorn.nl
Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI.
Uw bijdrage blijft welkom op IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A.
Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeldt uw naam en adres op de overmaking van
de bank. We kunnen geen adressen traceren sinds de invoering van de IBAN-codes, en daarmee soms niet persoonlijk
bedanken.

