
 

 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              Peradeniya, juni 2022 
 
Beste Sri Lanka vrienden,   
 
Ayubowan vanuit een warm en onrustig Sri Lanka.  
 
Na het schrijven van het nieuws in december vorig jaar ben ik voor een aantal weken vertrokken naar Nederland. 
Na 3 jaar was het goed om familie en vrienden weer te zien. Een fijne tijd om even op adem te komen rond de 
Kerstdagen, veel verwennerij en blij met zoveel betrokken mensen om mij heen. Zelfs mijn boodschappenlijstje was 
afgerond! 
 
De corona zorgde de afgelopen jaren voor veel beperkingen, geen voedsel, geen werk, en meer armoede. In 
toenemende mate is nu de economische situatie verslechterd. Regelmatig zijn er demonstraties, stakingen en 
wegblokkades. Deze leiden tot veel onrust, spanningen en geweld. Het reisadvies voor Sri Lanka bleef oranje. Op 7 
mei is de noodtoestand afgekondigd en de avondklok is ingesteld.  
 
Bepaalde noodzakelijk producten, zoals brandstof, medicijnen en diverse voedingsmiddelen, zijn moeilijker of niet 
verkrijgbaar of soms drie keer duurder geworden. De situatie is somber en er is geen perspectief voor de mensen 
op werkgelegenheid. Tot op heden blijven de demonstraties doorgaan. Op vaste tijden zijn er 
stroomonderbrekingen. En soms is er zelfs onverwachts geen stroom. Zodra er stroom is doen we snel onze 
huishoudelijke werkzaamheden, wassen, strijken en stofzuigen maar vooral internetten. Soms komen berichten niet 
door of bellen mensen, die we dan niet kunnen beantwoorden.  
Voor ons betekent het dat er dagelijks mensen aankloppen met vragen voor voedsel, financiële ondersteuning of 
verbetering van hun huisje. Een ongekende situatie, de corona is nu een eind achter ons, maar de crisis is ernstig. 
 

Tijdens mijn afwezigheid zijn de werkzaamheden aan de huisjes in Sri 
Lanka, voor zover mogelijk, gewoon doorgegaan. Sunil en Aruna, onze 
bouwmannen, werkten in Hantana estate. Vijay, een aangenomen 
bouwvakker, werkte in Nilambe, hij komt zelf uit dit dorp. Het is 
ongeveer een uur rijden bij ons vandaan. Op de foto’s links de uitbouw 
in Nilambe voor familie Ragh. Wekelijks kijken we hoe de huizenbouw 
vordert. We bestellen dan gelijk materiaal voor het volgende huisje. 
 
 

 
 

*Het huisje voor Selvi en haar 3 kinderen is feestelijk 
geopend in Nilambe. Het huisje is compleet met wc en 
wasruimte en water via een eigen waterleiding. Selvi 

verbleef in 2021 bij ons.  
 
*Bij de naaste buren is 
aangebouwd en zijn er drie wc’s 
gemaakt, inclusief water-
leidingen. Foto links Selvi met 
familie. Op de foto’s rechts, 
twee van de drie wc’s in 
aanbouw.  
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*In Hantana bouwden we een huisje voor Suba. Al snel kwam de één na de andere familie vragen 
om hulp. Soms houd je het niet voor mogelijk hoeveel mensen in één ruimte wonen. De families 
wonen allemaal bij elkaar in de zogeheten line-huisjes, dat zijn éénkamer woningen die aan en 
naast elkaar gebouwd zijn. Uiteindelijk hebben we bij vijf gezinnen in Hantana enkele 
slaapkamers en een keukentje kunnen aanbouwen. 
Als extra verrassing hebben we voor alle families een 
tweepersoons bed met een goed matras 
aangeschaft. Dit was een feestje voor de kinderen, 

de meesten sliepen hiervoor op een matje op de grond. Daarnaast 
hebben we bij 10 gezinnen water aangelegd. Een groepje mannen 
hebben in de bergen de leidingen gelegd in een waterstroom. Het water 
wordt nu in een grote watertank beneden opgevangen en vandaar bij 
10 gezinnen via leidingen afgeleverd. Zelfs in de droge tijd schijnt er 
water te zijn vanuit deze stroom, een enorme verbetering. 
 

*Een nieuw huisje voor oma. Ze woont in Hantana. Het 
laatste huisje op de hoek van de line-huisjes. 
 
Het dak zit erop, de volgende dag zijn de deur, het raam 
en de cement vloer gerealiseerd. Op de foto Oma die 
helpt mee om grind en zand naar haar huisje te sjouwen 
voor de vloer. 
 
 

 
*Eind februari zijn we begonnen aan 
een nieuw dak voor een moeder en 
zoon in Hantana. De bouwmannen 
hebben het complete huisje moeten 
afbreken omdat een nieuw dak niet 
mogelijk was. De muren waren slechts 
van stenen en modder, zonder cement. 
De muren vielen om alleen al bij het 
aanraken. Zeker niet sterk genoeg om te 
verhogen en dan nieuwe dakplaten te 
plaatsen. Het is opnieuw opgetrokken 
met cement blokken. Een stevig 
fundament waar men op kan bouwen!! 

 
*Eind januari kwam een Belgische dame enkele dagen bij ons op bezoek. Zij verblijft ieder jaar 3 
maanden bij haar zoon en zijn gezin. Deze Belgische familie woont al jaren in Sri Lanka en zijn een 
kaasfabriek begonnen in Negombo. Vorig jaar heeft deze Belgische dame samen met een stel vrienden 
geld opgehaald en hebben zij een huisje voor Merry gesponsord, een moeder die bij ons heeft 
gewoond. Het was een fijn weerzien want het huisje was nu helemaal klaar. Het gaat goed met Merry.  
Op de Foto links Merry met haar dochter  

 
*Verder hebben Aruna en Sunil een huisje voor een jong gezin gebouwd. Het gezin 
Thushanti woonde daarvoor met  3 families in één huisje. De feestelijke opening was op 
14 april, Singalees Nieuwjaar. Op de foto rechts de familie Thushanti. De familie is heel 
blij met hun nieuwe onderkomen. Het aanschaffen van cement en golfplaten voor de 
daken blijft moeilijk en de prijzen stijgen per dag. We proberen ook voor hun nog een 
eigen wc te bouwen, tot die tijd maken zij gebruik van de wc van de buren. De 
watertoevoer komt ook van de nieuwe aangelegde waterleiding. 
 
 



 

 
*Gelukkig zij er vele mooie momenten! 

*Eind april is de vrouw 
van Sunil bevallen van 
een gezond derde 
kindje, een flinke zoon. 
Op de foto links de 
trotse ouders op 
bezoek. 
 

Een mooi succes, 
dit berichtje 
ontvingen we van 
een student die 
we begeleiden, 
hij wordt 
financieel 
ondersteund. 
Geslaagd! 
 

 
*De kinderen van Aruna en Sunil krijgen extra bijles van Dulcie voor de examens. 
Goed onderwijs vraagt om extra begeleiding binnen het onderwijs in Sri Lanka. 
 
 
 
 
 
 

 
*Ondanks de onrust zijn we in april naar Colombo afgereisd naar de Nederlandse 
Ambassade. Ieder jaar krijgen we een uitnodiging vanwege Koningsdag. Het was prettig 
om toch even wat bekenden te ontmoeten en uit te wisselen over elkaars werkveld. De 
Ambassadrice, mw. Tanja Gonggrijp, heeft haar zorg uitgesproken rond de huidige crisis. 
Sri Lanka gaat door een diep dal. Ze adviseerde drukke plaatsen te vermijden en bij 
onrust de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Het was een korte 
receptie, aangepast aan de huidige situatie in een land met zoveel spanningen. Op de 
terugweg hadden we helaas veel vertraging door een demonstratie. We waren net voor 
24.00 uur ongedeerd thuis. 
 
 

*Voor benzine moeten we uren in de rij staan, tussen de 3 en 24 uur wachten. De eerste 
weken mocht er ook een extra jerrycan gevuld worden bij het tanken, de bouwmannen 
namen dan 10 liter voor mij mee als zij benzine moesten tanken voor hun tuk tuk. Dit is 
helaas niet meer toegestaan, er zijn nu strengere maatregelen, een bromfiets mag nu voor 
1.000 rupees (3 euro) per keer tanken, een tuk tuk voor 1.500 rupees en een auto voor 
5.000 rupees. Dus ook voor mij goed plannen om zo zuinig mogelijk om te gaan met de 
benzine, zo doe ik in één keer de boodschappen, dicht in de buurt om zo veel mogelijk 
benzine uit te sparen. 
Ook gas is nauwelijks of niet verkrijgbaar. Onze hulpen 
kunnen gelukkig nog op een stookplek naast ons huis 
koken. Het gas wat we nog hebben, gebruiken we voor 
bijvoorbeeld om een eitje te bakken. Op de foto rechts 
Sunethra en Ratnamennike bij onze stookplek. Op de 

foto links Pradeep die een aantal jerrycans diesel vergaarde. De elektriciteit is er 
nu dagelijks af, en varieert van een paar uur tot soms 12 of 15 uur!  
Veel mensen hebben een petroleum stelletje gekocht om te kunnen koken. Maar 
helaas, ook voor petroleum moet je in de rij staan. 
 
 
 



 

 
Ook zijn de tekorten goed terug te zien in de ziekenhuizen. Sunil, die zich in zijn hand had gesneden, werd van het 
Peradeniya ziekenhuis naar het ziekenhuis in Kandy gestuurd omdat men geen materiaal meer had om te hechten. 
In de winkels kunnen we niet alles meer krijgen, alle import van producten uit het buitenland zijn stopgezet. De 
prijzen van melk, rijst, suiker en meel zijn verdubbeld. Ook zien we hier dat transport een probleem is, groenten 
kunnen niet opgehaald worden uit bijvoorbeeld Nuwara Eliya omdat er geen diesel is voor de vrachtwagens. 
 

*Nog steeds wordt er volop gedemonstreerd tegen de huidige regering. Duizenden 
demonstranten zijn nog actief op het Galleface terrein in het centrum van Colombo (zie 
foto links). In bijna iedere grotere stad zijn er dagelijks protesten. Ongetwijfeld zien jullie 
de berichten ook in het nieuws. 
Ook met de komst van de nieuwe premier zijn er nog weinig veranderingen te merken. De 
kleinere bedrijfjes en hotelletjes zijn gesloten omdat er geen gas meer is en klanten 
wegblijven. De werkloosheid stijgt. Het reisadvies is negatief, dus geen toerisme wat een 
belangrijke bron van inkomsten is. 

 
*Tot begin april was het enorm warm, gevolgd door een periode met hevige regenbuien. Daardoor was het voor de 
bouwmannen lastig om te werken. Gelukkig gaat het nu beter en worden er weer goed meters gemaakt. Iedere keer 
is het wel weer een zoektocht naar (betaalbare) bouwmaterialen, maar het lukt ons om door te gaan. Als voorbeeld 
van de gestegen prijzen, voor mijn vertrek naar Nederland was een zak cement 980 rupees nu 3000 rupees. Ook de 
dakplaten zijn zeker 2500 rupees meer per plaat dan voorheen. 
 
*13 en 14 april was het Singalees en Tamil Nieuwjaar. In die week is bijna iedereen 
vrij en gaan de families bij elkaar op bezoek. Met het Singalees Nieuwjaar kwamen 
de bouwmannen met hun gezinnen voor goede Nieuwjaarswensen naar ons.  
 
De bouwwerkzaamheden van de bouwmannen heeft in verband met de feestdagen, 
een week stilgelegen. Ook Sunethra en Ratnamenika hebben een week vakantie 
gehad.  
 
We doen wat mogelijk is in deze politieke en economische crisis. We weten ook dat we niet iedereen kunnen helpen 
maar springen zo veel mogelijk in op de eerste noden van de mensen. Voor heel veel gezinnen is het heel erg moeilijk 
en zullen er nog veel problemen bij gaan komen. 
 
Veel dank voor alle support en steun die we van velen ontvangen in deze toch wel moeilijke periode voor de mensen 
in Sri Lanka. Ook voor ons is het niet altijd gemakkelijk. Zolang het mogelijk is om nog iemand te kunnen helpen 
gaan we door.  
 
 
 
Lieve groeten,   
 
 
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   
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. 


