
 
 
Peredeniya, mei 2020  
 
Beste mensen, 
 
Hoewel het jaar 2020 goed is begonnen werd het in maart zoals bijna overal in de wereld ook hier in Sri Lanka een 
wereld van onzekerheden door de uitbraak van het coronavirus. In deze nieuwsbief vertel ik graag over de 
werkzaamheden, want met jullie support en sponsoring hebben we veel kunnen doen. Keer op keer ben ik blij met 
jullie vertrouwen in het werk van project Amma Lamai en de initiatieven om onze projecten te steunen en het werk 
hier gaande te houden. Perspectief voor mensen om zelfstandig te kunnen werken aan een betere toekomst. 
Hartelijk dank! 
 
* In Sri Lanka is een straatverbod (lock-down) ingesteld. Voor noodzakelijke bezoeken aan bijvoorbeeld het 
ziekenhuis zijn speciale toegangspassen vereist. Gelukkig hebben wij een dergelijke pas gekregen voor de bezoeken 
aan het ziekenhuis met de zwangere vrouwen die wij opvangen.                                                                                     

Boodschappen doen is slechts toegestaan op bepaalde dagen en 
tijdstippen. Daarnaast rijden er vrachtwagentjes door de straat met 
levensmiddelen, waar de meest noodzakelijk levensmiddelen gekocht 
kunnen worden (rijst, eieren, groenten, brood etc.).  
Voor de bewoners van de huizen bij ons in de buurt is het leven 
moeilijker geworden. De eerste week ging het leven nog redelijk, maar 
toen raakte bij de meeste gezinnen het geld op. Hun bron van 
inkomsten (vaak dagloners) is veelal weggevallen. Wij zien dit ook terug 
in de verzoeken om hulp die we dagelijks krijgen voor financiële 
bijstand. Om deze mensen te helpen delen wij vanuit Amma Lamai 

voedselpakketten uit aan de allerarmsten en waar nodig ondersteunen we financieel om de ergste nood te lenigen. 
We houden zoveel mogelijk contact met de mensen en helpen hen met vragen. Ook adviseren wij in lijn met de 
getroffen maatregelen om afstand te houden, thuis te blijven en hygiëneadviezen op te volgen om zo gezamenlijk 
het virus terug te dringen. 

* Merry één van de moeders die tijdens haar zwangerschap bij ons was, hebben wij ondersteund met de bouw van 
een huis. Na de geboorte van haar dochter is ze gescheiden van haar man, omdat hij de baby niet wilde erkennen. 
Vlak voor haar vertrek naar het Midden-Oosten voor werk, was zij zwanger geraakt. Toen bleek dat ze zwanger was 
werd ze teruggestuurd naar Sri Lanka. Haar echtgenoot had niet verwacht dat ze zo snel zou terugkeren naar huis. 
Hij verdween en bleek een relatie met een andere vrouw te hebben. Hun oudste zoon van 12 jaar heeft hij 
meegenomen. Een rechtszaak is gaande waarin van vader een financiële bijdrage in de zorg wordt geëist. Merry is 
toen opgevangen in het Amma Lamaihuis, haar twee jongste kinderen verbleven bij familie. 
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Na de geboorte is Merry met haar baby vertrokken vanuit het Amma Lamaihuis. Zij verblijft nu samen met haar drie 
kinderen bij haar ouders. Vanwege de zorgelijke situatie hebben we regelmatig contact met Merry gehouden. Daar 
aangekomen zagen we  dat de familie in een heel klein huisje woonde, bestaande uit één kamer en een slaapruimte. 
Merry sliep met haar kinderen in de huiskamer op de grond en haar ouders in de slaapkamer. Dit was geen houdbare 
situatie, gelukkig was er ruimte achter het huis. Op de plaats van de koeienstal hebben wij een huisje voor Merry en 
de kinderen gebouwd. De bouwers van Amma Lamai, Aruna en Sunil en de vader en oom van Merry bouwden met 
veréénde krachten aan het huis. Ook werd elektriciteit en water aangelegd. De opening werd een feestelijk 
gebeuren en een gelukkig moment voor Merry en haar kinderen. Merry heeft werk gevonden in een winkel. Amma 
Lamai heeft kunnen regelen dat de kinderen na schooltijd opgevangen worden in een straatkinderen project. Hier 
krijgen de kinderen aandacht, een maaltijd en hulp bij huiswerk. We weten dat dit een goed project is, omdat onze 
Ruwini daar werkzaam is. Ruwini was één van onze kinderen in het Amma Lamaihuis rond 1990. 
 
                                         
 

 
 
                Op de plek van de koeienstal (links) is het huis van Merry gebouwd 
 
* Onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. 
Aan het begin van het schooljaar vragen ouders, die daar niet de middelen voor hebben een bijdrage om uniformen, 
schoenen, schooltassen en schoolmateriaal aan te kunnen schaffen. Voor studerende kinderen steunen wij door 
bijdrage in het collegegeld. 
 
 

 
Ook kwam er steun voor onderwijs van de sociale dienst van de gemeente Kandy.  In 
januari organiseerde de plaatselijke ambtenaar Danuska een bijéénkomst voor 
ongeveer 100 kinderen en hun ouders. Hiervoor werden wij uitgenodigd en tevens 
gevraagd een bijdrage te leveren aan de uitreiking van schooluniformen en tassen 
met schoolspullen voor de vele kansarme gezinnen in de buurt. Na een korte 
introductie door ambtenaar Danuska en de directeur van de Sociale dienst in Kandy 
kreeg ik een oorkonde overhandigd voor alle hulp die we de afgelopen jaren geboden 
hebben en applaus van ouders en kinderen. Sunethra, de vaste hulp in het Amma 
Lamai huis werd ook hierbij betrokken. Natuurlijk doet het goed om even in het 
zonnetje te worden gezet, door de mensen hier in de buurt. 
 

 
 
                                                                        



* Vader Pathum en zijn vrouw hebben twee kinderen. De oudste van 5 jaar heeft leukemie en moet regelmatig voor 
een behandeling naar het Maharagama kankerziekenhuis in de buurt van de hoofdstad Colombo. Voordat hun 
zoontje ziek werd waren ze begonnen aan de bouw van een eigen huisje, maar door de zorg en medische kosten 

stagneerde de bouw. Het gezin woont tijdelijk bij de ouders van 
Pathum met weinig voorzieningen. Een goede hygiëne is belangrijk 
in verband met de ziekte van de jongen. Daarom ondersteunen wij 
dit gezin met de bouw van een woning, die veilig is voor de zoon 
om te herstellen van leukemie. De zorg voor het zoontje vraagt veel 
van het gezin. Iedere donderdagnacht om drie uur vertrekken zij 
van huis met een tuk tuk naar het ziekenhuis in Maharagama. 
Regelmatig moet het zoontje in het ziekenhuis blijven voor een 
bloedtransfusie. Gelukkig mag moeder bij hem blijven.  
 
 

* Begin maart kregen we een spoedgeval binnen via de kinderbescherming. Ambiga, een jonge vrouw van 27 jaar 
was zwanger van een tweeling. Ze is opgegroeid in een pleeggezin van haar onderwijzeres en echtgenoot. Haar 
eigen ouders konden niet goed voor haar zorgen en zijn heel arm. Ambiga werd zwanger van haar vriend, die nadat 
hij wist dat ze zwanger was haar verliet. Haar halfbroer mishandelde haar en zo kwam Ambiga in het ziekenhuis en 
daarna bij ons in het Amma Lamaihuis. Ambiga is een leuke spontane vrouw, maar een triest verleden en 
gezinssituatie. In 2018 heeft Ambiga een operatie gehad om een kankergezwel in haar buik te verwijderen en kreeg 
daarna vele malen chemo. Bij controle bleken er ook gezwellen in haar borsten, waar ze last van heeft, maar een 
behandeling werd uitgesteld tot na de geboorte. 
 

 
 
Voordat Ambiga hier kwam had ze al met de kinderbescherming afgesproken dat ze de kinderen af zou staan gezien 
de thuissituatie en haar eigen gezondheid. Onze begeleidingstaak was om haar zo gezond mogelijk naar het 
ziekenhuis te laten gaan. Ambiga had ernstige bloedarmoede en we kregen met de juiste medicatie haar vitaliteit 
redelijk onder controle. Ze  genoot van alle aandacht en zorg. Bij iedere controle was de arts erg tevreden, de baby’s 
groeiden als kool. Soms kregen we een compliment over de goede zorg voor de moeder. 
Door de lockdown en de extra maatregelen door het coronavirus werd het steeds moeilijker om iedere week naar 
controle te gaan. Met een speciale pas konden we haar echter toch naar de arts brengen. Deze pas gaf toestemming 
om naar de stad te gaan. De laatst weken waren zwaar voor Ambiga, het was erg heet en liefst sliep ze dan op de 
koude stenen vloer, zitten ging bijna niet meer. Op 27 april werd Ambiga opgenomen en werden twee gezonde 
jongetjes geboren met een keizersnede. De baby’s zijn opgehaald na bemiddeling door de kinderbescherming en 
naar het nabijgelegen kindertehuis Tikiri Sevana gebracht. Na deze ingrijpende keuze hebben we als nazorg nog een 
aantal malen telefonisch contact met Ambiga, die nu bij haar eigen moeder woont. 
 
 
 



 
* Enthousiast wordt er gebouwd aan een gemeenschapshuis in de buurt van het Amma Lamaihuis. De gezinnen 
eromheen wonen in kleine huisjes en kunnen hier gezamenlijk activiteiten organiseren en elkaar hulp bieden. 
Evenals in het eerder gebouwde gemeenschapshuis elders hier in de buurt, wordt er voor buurtbewoners van alles 
naar eigen inzicht georganiseerd. Een voorbeeld hiervan was een cursus hoe elektriciteit aan te leggen. Ook bij 
uitvaarten kan men gebruik maken van het gemeenschapshuis en wordt de familie bijgestaan, de kist wordt geleverd 
er zijn stoelen aanwezig en ook een tent voor de uitvaartceremonie.  
 
* Onze bouwer van de huizen van Amma Lamai, Aruna en zijn vrouw werden verblijd met de geboorte van een 
vierde kindje, een zoon Shakira Denuan.  
 

 
 
* Storm en hevige regenval bleef ook dit seizoen niet uit. In Hantana, waar wij bezig zijn 
met de bouw van een huis, zijn vele bomen omgewaaid en in de omgeving is veel schade 
aan huizen en natuur. Ook het Amma Lamaihuis kreeg te maken met de storm, dakpannen 
waaiden van het huis waardoor waterschade ontstond en de elektriciteit viel uit. Dit hadden 
we nog niet eerder meegemaakt. De bouwers kwamen gelukkig de volgende dag om de 
schade te repareren. Op de foto de bouwers aan een welverdiende lunch. 
 
 

Ik hoop dat de coronamaatregelen snel verminderd kunnen worden. Deze hebben een stevige invloed op de 
dagelijkse gang van zaken en raakt de mensen die wij ondersteunen hard. Hopelijk komt er gauw wat meer ruimte 
en meer vrijheid voor iedereen.  
 
 
 
Met dank voor ieders betrokkenheid, op welke wijze dan ook! En vooral blijf gezond! 
 Lieve groet, Tine  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van het bestuur: 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. 
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. 


