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Donderdag 29-12-2016 

Geert brengt me in de namiddag weg naar Dusseldorf. 
Weer heb ik het geluk om een upgrade te krijgen naar de business class. 
In Dubai moet ik rennen om mijn volgende vlucht te halen. 
Eenmaal bij de gate blijkt dat ik een vertraging heb van 2 uur. 
In Colombo gaat het dan weer vliegensvlug en binnen een half uur sta ik 
buiten, waar Pryantha me weer trouw staat op te wachten.  
Rond 18.00 uur ben ik weer thuis, waar de family me weer staat op te 
wachten. 

Zaterdag 31-12-2016 

Meteen aan het werk, er moeten meubels gekocht worden voor Shashini 
en haar family, gedoneerd door particulieren maar ook door de Heeren 
van Haaster. 
Bij de eerste winkel denken we al meteen klaar te zijn, maar dan blijkt 
dat ze maar één kast hebben inplaats van twee, de eethoek is een 
showmodel, maar geen extra korting, en ook licht beschadigd. 
Op naar de volgende, daar hebben ze wel alles wat we nodig hebben, 
maar in verschillende kleuren, toch nog maar even verder kijken. 
Ook hier weer het probleem dat niet alles leverbaar is, dus maar weer 
terug naar de vorige winkel. Hier bestellen we alles wat we nodig 
hebben, een eethoek met zes stoelen, twee bedden uiteraard met matras 
en kussens, twee kledingkasten, en een gasstel. 
De levering is woensdag, één dag voor de opening. Nu ook nog een gasfles 
bestellen.  
Dan naar huis, het is inmiddels al flink in de middag, en we hebben nog 
niet gegeten.  
Daynath komt me gezelschap houden op deze oudjaarsavond. 



Zondag 01-01-2017 

Lieve mensen, wij (Geert en ik), maar ook het voltallige bestuur van 
Stichting Hulp Wadduwa wenst jullie allen een goed en gelukkig, maar 
vooral een gezond 2017.  
Wij hopen ook het komend jaar op uw steun, zoals het afgelopen jaar, 
waarin we veel hebben kunnen realiseren, dankzij uw bijdragen, onze 
dank daarvoor. 

Maandag 02-01-2017 

Vandaag komt Geert aan. Kan hem jammer genoeg niet ophalen van de 
airport, hij reist met een collega van Hanny; Jan en er is dan niet genoeg 
plaats in de auto met alle bagage.  
Ze zijn gelukkig op tijd geland, en zijn rond 11.00 uur in Wadduwa. 
De rest van de dag is het uitpakken van de koffers en natuurlijk 
bijpraten.  
Rond een uur of vijf, gaan we naar het huis van mijn broer, ook zij komen 
vandaag aan. 

Dinsdag 03-01-2017 

In de ochtend de enveloppen klaar gemaakt voor de studenten, naar de 
bank voor de studenten die een bankrekening hebben en s ’middags 
gestart, met het bezoeken van de studenten. 
We beginnen met Nilanka, hij is thuis. De scholen zijn wel al gestart maar 
zoals altijd beginnen ze met een week vol met sport, Nisanka is geen 
sportman dus gaat ook niet naar school. Hierna gaan we naar Indunil, 
broer van Shahini, hij heeft in december O-level examen gedaan en 
wacht nu op de uitslag, hoeft ook niet naar school. 
Sandali, heeft ook O-level examen gedaan, gaat wel naar class, heeft 
nieuwe kleding nodig voor de class, kreeg een kaart van haar 
sponsorouders. Nu naar Dulangi, ook hier post uit Nederland, doet in 
augustus A-level examen en is al druk met studeren. 
Wosan is thuis, heeft zich aangemeld voor andere classes, en heeft ook 
schoenen nodig, hij mag ze zelf gaan kopen, balans back. 
Piyumi heeft ook O-level examen gedaan, wil niet wachten op de uitslag, 



en kijkt al uit naar andere classes die zij dan moet volgen voor A-level. 
Naar Nuwan, niet thuis maar vader wel, geen bijzonderheden, alles gaat 
goed.  
Pubudu is niet thuis, maar moeder wel, en ook post vanuit Nederland. 
verder naar Maliduwa, hier ook alleen vader, Maliduwa wil het liefst een 
goede Kandydancer worden, heeft hiervoor nu ook een cursus make up 
gevolgd en met succes afgerond.  
Nirosha, niet thuis, is werken, moeder komt er aangerend. 
Voor Lahiru ook post, wacht nog steeds op de uitslag van het A-level 
examen.  
Voor vandaag sluiten we het hierbij af, morgen weer verder met de rest. 

Woensdag 04-01-2017 

We starten vandaag bij Tharuka, is al naar class, moeder is wel thuis. 
Dan naar Udini, is thuis, het gaat goed met haar. 
Nadee is niet thuis dus later terug,  
We gaan nu nog beddengoed kopen en alvast de gasfles afrekenen. 
Ik ga terug naar huis en Geert gaat naar Panadura om de laptops op te 
halen.  
Op de terugweg brengen zij er meteen een naar Woshan, hij is er erg blij 
mee.  
S ’avonds gaan we uit eten met mijn broer en zijn vrouw, lekker en 
gezellig. 

Donderdag 05-01-2017 

Eindelijk is het dan zover voor Shashini, en haar family, de OPENING van 
het huis.  
Er gaat zoals met alles weer een hele ceremonie aan vooraf. 
Om exact 9.25 uur mag de deur van het slot, dan wordt de melk 
binnengebracht, er wordt een vuurtje gemaakt (op de nieuwe vloer) en 
de melk moet dan overkoken, zo gauw dat gebeurt, wordt het hele huis 
met wierook doorlopen, bij Boeddha mag de olielamp aan en de meubels 
mogen naar binnen. 
Hierna het traditionele ontbijt, milkrice met sambol banaancake, en nog 
meer zoetigheid.  



Hierna nemen wij en mijn broer en vrouw afscheid, de buren staan al te 
wachten ook die komen voor het ontbijt.  
Shashini houdt nog een emotionele dankwoord, en dankt vooral de 
meiden van het Rodenborg college, de family uit Boxtel, ook Pryantha 
wordt speciaal bedankt voor zijn inzet, en alle mensen die op wat voor 
manier dan ook een bijdrage hebben geleverd om hun droom te 
verwezenlijken. 

Vrijdag 06-01-2017 

Vreemd gevoel, we hoeven ons geen zorgen meer te maken om het huis, 
het is klaar de family woont er al HEERLIJK. 
We gaan wel shoppen, we hebben zondag een bruiloft, of beter gezegd 
een Homecoming, en Geert heeft een nieuw shirt nodig. 
Homecoming wil zeggen dat de bruiloft het officiële gedeelte is al 
geweest, het bruidspaar komt dan een aantal dagen later naar huis, en 
houdt een feest vooral voor vrienden de buurt en familie.  
S ‘avonds gaan we naar Christoffel, hij is jarig vandaag en wordt ook al 52 
jaar. 
Hierna nog even naar mijn broer, zijn zwager en schoonzus zijn vanavond 
aangekomen. 

Zaterdag 07-01-2017 

Nog wat cadeautjes kopen, Rochell is maandag jarig, en kan bijna niet 
meer wachten tot het zover is.  
Geert gaar met Jan naar het huis van Manjula. Manjula is zelf een huis 
aan het bouwen dat wil zeggen, hij spaart elke maand wat geld van zijn 
salaris, maak dan zelf de stenen en bouwt dan weer een stukje aan zijn 
huis.  
Hij is nu 4 jaar aan het bouwen, en de keuken en een slaapkamer zijn nu 
klaar, de fundering ligt er al, en er staan wat muren, de family woont er 
met vader moeder en 2 kinderen.  
Jan verkoopt in Nederland spekkoeken, en heeft een project dat heet 
aanschuiftafel, mensen komen dan bij hem thuis eten, en betalen daar 
een bepaald bedrag voor. De opbrengst van dit wil Jan besteden aan deze 
familie, zodat ze sneller het huis kunnen afbouwen. 



Geert heeft inmiddels ook besloten dat zijn fooienpot hieraan besteed zal 
worden.  
De familie is natuurlijk dolblij en hoopt zo over een goed jaar klaar te 
zijn met de bouw. 

Zondag 08-01-2017 

Het is weer zover POESTDAG, we zijn weer met het oude team, en het 
schiet lekker op. 
S ’middags al wat voorbereidingen voor morgen, en tegen de avond gaan 
we naar Beruwela voor de homecoming, De dames Yamuna Shehanny en 
Rochell gaan ook mee, maar gaan eerst nog even naar een 
schoonheidssalon, en dat duurt een half uur. Later dan gepland, gaan we 
op weg.  
Homecoming het woord zegt het al wordt bijna altijd thuis bij de 
bruidegom gevierd.  
Er zijn zo’n 250 mensen uitgenodigd en er is een live band aanwezig, al 
deze mensen blijven ook mee-eten dus er is een flink buffet.  
Het is leuk om al onze bekende van onze Beruwela tijd weer te 
ontmoeten. 
Na het buffet is het feest afgelopen, en gaan de meeste mensen weer 
naar huis, ook al omdat het morgen maandag is, en de meeste weer 
moeten gaan werken.  
Wij zijn rond 23.00 uur weer terug in Wadduwa. 

Maandag 09-01-2017 

Eindelijk is het zover Rochell is JARIG en wordt 11 jaar vandaag, komt al 
vroeg naar boven om haar cadeautjes in ontvangst te nemen. 
En zoals elk jaar roep ze ook nu weer, This is the most beautifull day off 
my life.  
S ‘avonds hebben we een klein feestje met vrienden en family, en 
Yamuna heeft natuurlijk weer heerlijk gekookt, ook hier blijft iedereen 
mee eten. 



Dinsdag 10-01-2017 

Zo de feestjes zijn weer achter de rug, weer tijd om aan de lijn te doen. 
Er komt een telefoontje van onze vriend de politieman, ook hij is zelf aan 
het bouwen en heeft wat hulp nodig. In overleg besluiten we om 4 
kolommen te kopen zodat hij zijn veranda kan afbouwen. We zitten 
aardig in de bouw tegenwoordig. 

Woensdag 11-01-2017 

Vandaag een uitnodiging ontvangen van de Nederlandse ambassadeur in 
Sri Lanka, Mevrouw Doornewaard.  
Dit naar aanleiding van het gesprek wat de Sri-lankaanse ambassadeur In 
Nederland Dhr. A. Sadiq heeft gehad met de mevrouw Doornewaard, toen 
hij op bezoek was in Sri lanka. 
Volgende week donderdag hebben we een afspraak. 

Donderdag 12-01-2017 

Poyaday, (volle maan) 
We hebben nu alle resultaten binnen van onze studenten die A-level 
examen hebben gedaan in augustus 2016. 
Asha is jammer genoeg niet geslaagd, wil het ook niet overdoen, gaat een 
opleiding volgen voor Airhost.  
Piyumi is geslaagd, weet nog niet wat ze verder gaat doen. 
Lahiru is geslaagd met 3 C, dit is niet voldoende om voor arts door te 
studeren, maar kan wel naar de Universiteit, voor bv laborant, tandarts 
etc. 
Devidu heeft voor de tweede maal examen gedaan en is nu geslaagd, we 
zijn ontzettend trots op hem, hadden dit niet verwacht. 
Sisil, heeft voldoende punten om door te gaan met de universiteit. 
Navood, heeft na tweede maal examen nu ook voldoende punten voor de 
universiteit.  
Een goed resultaat, 5 van de 6 geslaagd. 



Nu wachten op de resultaten van het O-level examen zij hebben in 
December examen gedaan.  
S ‘avonds zijn we met de hele bups naar Dharga town gegaan voor 
Daynath zijn verjaardag. 

Vrijdag 13-01-2017 

In de ochtend gaan we het geld brengen naar de family die nog steeds 
aan het bouwen zijn, samen met Jan gaan we op weg. 
Vader en moeder staan al te wachten als wij aankomen. 
Zij zijn natuurlijk erg blij met het geld en hopen nu toch sneller klaar te 
zijn.           S ‘middags gaan we naar Aluthgama, we hebben nog een brief 
bij ons voor Kavindu, zijn sponsorouder. We moeten ook nog even naar 
het wisselkantoor en daarna rijden we door naar Vajira, die ons, maar ook 
mijn broer en zijn zwager heeft uitgenodigd voor het diner, natuurlijk 
met de vrouwen en onze drivers. 

Zaterdag 14-01-2017 

Geert heeft een nieuwe bril nodig, dus op weg naar Panadura. Hierna 
gaan we shoppen, eind van de maand hebben we weer een wedding, en 
daar worden we in pak verwacht.  
Na een paar uur zijn we geslaagd voor zowel een bril en een broek, shirt, 
stropdas en riem. 
Nu ik nog, maar ik heb alleen een shirt nodig.  

Zondag 15-01-2017 

Ja, ja weer is het zondag. 
Na het poetsen gaan we lekker een eindje fietsen, onderweg lekker 
uitwaaien aan zee, wat drinken, en weer verder. 

Maandag 16-01-2017 

Een telefoontje van de fishermen, zijn zoon gaat na de Pramuri school 
naar grade 6, hij is toe gelaten op Wadduwa central college, maar moet 
intrede geld betalen om op school te worden toegelaten, maar liefst 
12000rs = 75 euro, en vandaag is de laatste dag om te betalen. Paniek, 
het geld is er niet, wordt er vandaag niet betaald dan moet de jongen 



minimaal een jaar wachten om weer naar school te kunnen, ( belachelijk 
system)  
In overleg met Pryantha besluiten we om het geld te betalen, grote 
opluchting bij de familie en dikke tranen van dankbaarheid. 
Durf het bijna niet meer te zeggen maar vanavond weer met de hele 
groep eten bij Indi. 

Dinsdag 17-01-2017 

De Waskaduwa school belt, zijn door de voorraad heen van melkpoeder, 
suiker, thee en bisschuitjes. 
We hebben de nieuwe bestelling al klaar. 
Morgen gaan we het brengen. 
Jan krijgt vandaag Singalese kookles van Yamuna, en wij zijn de 
proefpersonen.  
Het smaakt voortreffelijk. 

Woensdag 18-01-2017 

In de ochtend hebben we de bestelling weggebracht naar de Waskaduwa 
school. 
De rest van de dag rustig aan gedaan. 
In de avond naar Pryantha. 

Donderdag 19-01-2017 

Vroeg op pad, we hebben vandaag de afspraak met de Nederlandse 
ambassadeur.  
We zijn ruim een uur te vroeg voor onze afspraak dus maar even een 
terrasje pikken. 
Klokslag 11.00 uur zijn we op onze afspraak, het gesprek met de 
ambassadeur is vooral van informatieve aard, het is goed dat zij weet van 
ons bestaan er waar we mee bezig zijn. 
Als ambassade kunnen zij weinig voor ons betekenen, zij richten zich 
vooral op grote organisaties, met hun grote projecten. 



Het gesprek was erg prettig, en ik ben in ieders geval uitgenodigd voor 
Koningsdag.                                                                                                                
Vandaag gaat Jan weer terug naar Nederland, Geert gaat met Indi in de 
middag naar de airport, om mensen op te halen, zij komen vanuit India 
voor een 5-daagse tour naar Sri Lanka. 
De eerste nacht verblijven zij in Negombo. 
Ik ga s’ avonds naar Jan om hem uit te zwaaien, Pryantha dropt Jan op de 
airport. 

Vrijdag 20-01-2017 

Vandaag een rustige dag, s’ avonds hebben we een BBQ bij mijn broer, 
ook voor hun is het de laatste avond, van deze vakantie. 
Het heeft al die tijd niet geregend, nu valt er toch wat regen. 
 
Zaterdag 21-01-2017 

 Afscheid van mijn broer en zijn vrouw, en van zwager en schoonzus, het 
was weer een leuke tijd. 

Dinsdag 24-01-2017 

We hebben een aanvraag binnen van een nieuwe student, we willen haar 
vandaag gaan bezoeken.  
Het is een meisje, haar naam is Kausala en zij is 15 jaar, zit op Wadduwa 
central college.  
Zij woont met haar vader, moeder en 1 broertje in bij een oom.  
Vader en moeder werken alle twee, en zijn druk aan het sparen voor een 
eigen huis. 
Het huis waar zij nu wonen moeten zij delen met overgrootmoeder, en 
haar zuster, en een nog ongetrouwde oom. 
Het is maar voor de helft afgebouwd, er zijn 2 slaapkamers, een keuken, 
een niet werkbare badkamer. 
Zij slapen met het gezin in een slaapkamer, de twee oudere dames in de 
andere slaapkamer en de oom in de badkamer. 
Er is een klein voor portaaltje waar ze kunnen zitten. 



Het is duidelijk dat hier hulp nodig is, en we nemen Kausala dan ook 
graag op in het scholarship programma. 
In de avond gaan we naar Garden beach hotel, Nelleke en Ad komen terug 
van de rondreis, we willen hun graag begroeten. 
Ze zijn vol lof over de rondreis maar ook over Indi, zijn erg tevreden. 
We spreken af dat wij ze morgenochtend ophalen om nog even de 
projecten te bezoeken.  
we gebruiken gezamenlijk het diner. 

Woensdag 25-01-2017 

Om 8.45 uur zijn we weer bij Garden beach om Nelleke en Ad op te 
halen.  
We gaan als eerste naar het verzorgingshuis, onderweg stoppen we nog 
even bij Prohaddermuller school en Molligida junior school. 
We gaan nu eerst naar de groothandel, om de voedselpakketten op te 
halen helaas zijn deze nog niet klaar. 
Dan naar het verzorgingshuis, ze zijn verast door de kleinschaligheid maar 
ook door de selfsupporting van de bewoners, voelen zich helemaal thuis.  
Als we weg gaan komen we de vader van Deshan (priesterstudent) tegen, 
Nelleke is vrijwilligster op St Jozefoord, zij kent persoonlijk een zuster 
die Deshan destijds ondersteund heeft bij zijn studie.  
We worden meteen uitgenodigd om te komen kijken hoe de familie 
woont.  
Nelleke vindt het wel bijzonder en heeft nu volop te vertellen tegen de 
zusters.  
Nu op weg naar het meisjesweeshuis, ook hier een rondleiding, de Madam 
heeft erg veel last van haar benen, en ligt dan ook op bed, er is inmiddels 
een nieuwe vrouw die de Madam gaat opvolgen, zij zal gemist worden. 
Nu gaan we nog even naar ons huis voor een lekker kopje koffie, en dan 
zit het er voor Nelleke en Ad er weer op. Zij vliegen vandaag weer terug 
naar India, waar zij nog een aantal dagen verblijven. 
Geert en Indi brengen hun naar de luchthaven. 

Donderdag 26-01-2017 



Het wordt weer tijd om de enveloppen van de studenten klaar te maken, 
dus naar de bank om geld te halen, en de studenten die via de bank 
betaald worden meteen het geld over maken. 

Vrijdag 27-01-2017 

Vandaag is de grote dag van Madupa en Thulya. Madupa is één van onze 
eerste maar ook een van onze beste studenten. Zij trouwen vandaag voor 
de wet.  
Wij zijn ook uitgenodigd voor de ceremonie, maar die begint al om 8.30u 
en is in het Galle face hotel helemaal aan het andere einde van Colombo. 
Dat betekent dat we al om 5.00 uur aan moeten rijden willen we niet 
vast te komen zitten in het verkeer. 
Dat is wel erg vroeg, dus we besluiten rond 9.30u te gaan, dan kunnen we 
lekker doorrijden en hebben de dames Yamuna, Shehani en Rochell nog 
tijd om even langs de schoonheidsspecialisten te gaan.  
Tegen 11.00u zijn we in het Galle face hotel, prachtig oud gebouw wat 
helemaal is gerestaureerd. 
De muziek speelt al en het is al aardig vol, het bruidspaar ziet er 
geweldig uit, we worden naar onze tafel begeleid. 
Voor de dames is er een sapje voor de heren als zij willen whisky, er is 
alleen maar whisky, dus ik zit om 11.30u al aan de whisky, en het is nog 
lekker ook. 
De vrienden van de universiteit zijn ook aanwezig en maken er een 
vrolijke boel van. We hebben een fotocollage gemaakt van beide, ziet er 
erg leuk uit.  
Er wordt ook volop gedanst, rond 13.00u wordt het buffet geopend, en 
het is werkelijk verrukkelijk.  
Na het buffet wordt er nog wel wat gedanst, maar om 14.30u neemt het 
bruidspaar afscheid en worden wij geacht om mee naar buiten te gaan 
om het bruidspaar uit te zwaaien. Daar wacht ze nog een verrassing, de 
studenten hebben bedacht om het bruidspaar in te smeren met curd, wat 
wij doen met slagroom doe zij met curd, curd is gemaakt van buffalo 
melk, is heel lekker maar stinkt ontzettend, het bruidspaar was er niet 
echt blij mee. 
Het bruidspaar gaat nu voor 2 nachten in een hotel slapen, 1 nacht in 



Galle face hotel en een nacht in Negombo in een hotel. 
Zondag avond komen zij terug voor de homecoming party. 

Zaterdag 28-01-2017 

Zo langzaam aan de koffer van Geert aan het pakken, het zit er al weer 
bijna op voor hem, maar er moet ook nog geshopt worden. 
Voor de voorjaar markten hebben we nog spullen nodig, maar er wordt 
ook van alles al besteld. 
We gaan ook nog even langs Indunil, het broertje van Shashini, hij heeft 
een brief voor zijn sponsors, en omdat we toch in de buurt zijn van 
Nisanka, gaan we ook daar meteen langs, met het geld voor de extra 
classes. 

Zondag 29-01-2017 

En weer is het zondag, de weken vliegen voorbij, vandaag zijn we nog 
met z’n drieën, volgende week alleen Pryantha en ik. Om te poetsen. 
Na het poetsen gaan we lekker een eindje fietsen, en gaan we bij 
Paradijs beach lunchen. 
Vandaag is de homecoming van Madupa en Thulya, dat begint vanavond 
om 7.30 pm, dan komt het bruidspaar naar huis, ook nu is er een kleine 
ceremonie  
De familie van de bruid komt met het bruidspaar mee, hierna word er 
weer een sapje rondgedeeld, voor de mannen ook nu alleen whisky, ik 
doe deze keer ook maar weer mee.  
Ook nu zijn er weer zo’n 200 mensen aanwezig en zeker niet dezelfde van 
de wedding Day.  
Ook nu is het hoogtepunt van de avond het buffet, en ook nu weer heel 
lekker. 
Na het eten gaan de meeste gasten weer naar huis, er wordt nog wel 
gedanst muziek is van een calypso band, maar om 22.00u gaat de bar 
dicht, en rond 23.00u is bijna iedereen naar huis.  
Het waren weer bijzondere dagen, bedankt Madupa en Thulya dat we dit 
mochten meemaken.  



Maandag 30-01-2017 

Ja en dan is het weer zover Geert gaat vandaag weer terug naar 
Nederland, de plicht roept.  
We gebruiken gezamenlijk nog de lunch, Yamuna heeft lekkere macaroni 
gemaakt, op Singalese wijze, Geert zijn lievelingskostje. 
Om 14.30u komt Pryantha om Geert naar de luchthaven te brengen, ik 
mag zoals altijd niet mee, Geert vindt het niet prettig om afscheid te 
nemen op de luchthaven. 
Na het afscheid van Yamuna, Shehani en Rochell vertrekt Geert naar de 
airport.  
Het aftellen kan weer beginnen, dit keer 5 weken is wel heel erg lang. 

Dinsdag 31-01-2017 

Vandaag start ik met de studenten, Pryantha is erg druk met taxi vervoer, 
dus ik ga alleen op pad op de fiets, ik wil starten bij Dulangi, maar helaas 
niemand thuis. Dan ga  ik naar Wosan, gelukkig zijn vader en moeder 
allebei thuis, Woshan heeft vandaag sportmeeting, en dat geldt voor de 
meeste studenten.  
Nu heb ik een flink stuk voor de boeg, ik ga naar Nuwan, die woont 
richting Bandaragama. Op zich niet zo ver, maar de weg er naar toe is erg 
heuvelachtig, en het is een pittige tocht, gelukkig ook hier zijn vader en 
moeder thuis, ook Nuwan heeft sportmeeting. 
Nu ga ik via de Morodontuwa road naar Weerigamma, en dit stuk is nog 
veel erger, hier zijn sommige stukken waar ik van de fiets af moet. 
Het eerst ga ik naar Pubudu, en ja hoor niemand thuis, dan maar naar 
Maliduwa, en ook hier niemand thuis, gelukkig verstaan ze hier geen 
Nederlands. Dit betekent dat ik nog een keer terug moet, maar van ons 
uit is het gemakkelijker. 
Ik geef het niet op en ga naar Piyumi, en het lijkt dat de duvel er mee 
speelt, ook niet thuis. 
Dan ga ik nog een keer langs Dulangi, en gelukkig nu wel thuis. 
Ik ben inmiddels ruim 2 uur onderweg en heb 4 studenten of vader en 



moeder thuis aangetroffen, ik nok ermee, ga morgen weer verder hoop 
dan op meer geluk. 

Woensdag 01-02-2017 

Vol goede moed ga ik weer op pad, en start vandaag bij Nirosha, en jawel 
hoor ze zijn thuis. Nirosha heeft weer flinke uitslag op haar hoofd, soms 
denk ik van die plastic pruik die zij draagt, maar ze is wel heel opgewekt 
en het gaat goed met haar zegt ze. 
Nu naar Sandali, pech niemand thuis, is ook moeilijk moeder die werkt en 
Sandali moet naar extra class. 
Nu naar de andere kant van Wadduwa, als eerste Nadee, en ja hoor 
moeder is thuis, er zijn geen bijzonderheden. 
Nu naar Tharuka, en ook hier moeder thuis.  
De volgende is Udini, ook al thuis, het gaat goed. 
Nu ga ik naar de markt, daar werken de vader en moeder van Maliduwa, 
ze hebben daar een fruitstalletje, heel discreet overhandig ik de envelop, 
mensen willen niet dat anderen zien dat zij geholpen worden. 
Nu ga ik naar Naveen, er is niemand thuis dus morgen weer terug. 
Het geld dat via de bank wordt overgemaakt is ook gebeurd, de studenten 
zijn, Lasitha, Ravindu, Namadhi, Kavindu en Promoda. 
Morgen hoop ik de rest te doen die nog niet thuis waren. 

Donderdag 02-02-2017 

De studenten die nog bezocht moeten worden zijn, Pubudu, Piyumi, 
Sandali en Naveen.  
Pubudu belt Pryantha en vraagt of moeder naar wadduwa central college 
wil komen, een afspraak om 11.00u. Hoef ik niet meer dat hele stuk op 
de fiets naar Weerighama. Naveen bel ik zelf en is nu wel thuis. 
Bij Piyumi is nog steeds niemand thuis, dus morgen opnieuw. 
Bij Sandali kan ik zaterdag terecht, moeder is dan vrij. 

Zaterdag 04-02-2017 

Independence day, ( bevrijdingsdag) nu 69 jaar geleden. 
Er is een ceremonie bij het Galle face hotel, en daarna een militaire 
parade.  



En alles live op de televisie. 
De vliegtuigen , helikopters straaljagers en alle andere vliegtuigen die 
deelnemen aan de parade stijgen op vanaf Kalutara, en vliegen pal over 
ons huis, prachtig om te zien. 
Zo nu nog de laatste 2 studenten, Piyumi is nu wel thuis en vroeg zich al 
af waar ik bleef, Sandali afspraak is om 11.00u, er is niemand, alhoewel 
de deur op een kier staat, ze kunnen dus niet ver weg zijn. Na een aantal 
minuten komt moeder aangerend, was bij de buren en de tijd vergeten. 

Zondag 05-02-2017 

Ben vandaag uitgenodigd bij Lashitha, hij is bijna klaar met de 
universiteit, en heeft een boek geschreven, wil graag het eerste 
exemplaar aan mij overhandigen. 
Op Vader na is de hele family thuis, moeder oudste broer jongste broer en 
zus Pavitra. Pavitra is ook een oud student, en zij gaat trouwen we 
worden dus meteen uitgenodigd voor de bruiloft op 9 maart. 
Lashitha heeft een boek geschreven over zijn leven tot nu toe, het woord 
boek is wat overdreven eerder een schrift. Ik krijg het eerste exemplaar 
maar zoals gebruikelijk moet ik er wel voor betalen, het is wel in het 
Singalees, heb dus nog een vertaler nodig. 
Het wordt een heel gezellige ochtend met tal van vragen van de familie, 
maar ook van mijn kant, al met al erg leuk om op deze manier met de 
studenten om te gaan. 

De rest van de week heb ik geen bijzondere activiteiten voor de stichting. 

Zondag 12-02-2017 

Na het poetsen heb ik een afspraak met Lahiru, Lahiru is geslaagd voor A-
level, jammer voor hem net niet genoeg punten om hier naar de 
universiteit te kunnen gaan, hij wil graag dokter worden. 
Nu heeft hij de mogelijkheid om naar Rusland te gaan, om daar 
medicijnen te studeren. Wij dachten eerst dat hij een scholarship had 
aangeboden gekregen, maar de werkelijkheid is toch anders. 
De studie duurt 6 jaar en de kosten zijn per jaar 800.000rs is ongeveer 
6000 euro, dan heeft hij ook kost en inwoning, voor Nederlandse 



begrippen waarschijnlijk niet duur maar voor Sri Lanka erg veel geld. 
Hij weet nog niet of hij hier een lening voor kan krijgen, hij gaat de 
komende week op informatie uit. 
Verder heeft hij nog de wens om op vakantie te komen in Nederland, 
maar ook hier is een sponsor voor nodig. 

Woensdag 15-02-2017 

Tijdens mijn dagelijks rondje fietsen, wordt ik staande gehouden door 
een tjuk tjuk driver, heeft al vaker geprobeerd om één van ons te 
spreken. 
Hij vraagt of ik even mee naar zijn huis wil gaan kijken. 
Omdat ik er zelf van overtuigd wil zijn ga ik met hem mee. 
Zijn huis staat vlak aan het spoor, het metselwerk is klaar maar daar is 
ook alles mee gezegd, geen ramen geen deuren, geen stucwerk, gelukkig 
wel een dak.  
Hij woont daar met zijn ouders, broer met vrouw en kind.  
Opvallend is dat hij geen geld vraagt, maar wel materialen, die ik zelf 
mag gaan kopen.  
Waar de grootste behoefte aan is, is een voordeur, er zit nog zelfs geen 
kozijn in. In de nacht gaat er een grote doos, van een bekend 
koelkastmerk tegen aan, ik zie trouwens geen koelkast, dus ze hebben 
waarscijnlijk de verpakking van iemand gekregen. 
Ik beloof niets, heb gezegd dat ik zal informeren, en kijk of ik een 
sponsor zal kunnen vinden. 
Weet inmiddels dat de deur ongeveer 30 a 35.000rs zal kosten dit is 250 
euro. 

Donderdag 16-02-2017 

Zou Sharmen vandaag naar huiskomen, hij werkt nu op de Maladiven, 
maar helaas, er is wat tussen gekomen dus nu wordt het 26 februari.  

Maandag 20-02-2017 

Het wordt langzaam aan weer tijd om met de studenten te beginnen. 
Dat betekent de enveloppen schrijven, kijken hoeveel geld ik nodig heb, 
en Pryantha vragen om naar de bank te gaan. 



Donderdag 23-02-2017 

Zo het geld is binnen dus ik kan de enveloppen klaar gaan maken. 
Ga ook alvast het overzicht van de uitgave in de computer zetten. 

Zondag 26-02-2017 

Na het poetsen, begin ik alvast met een aantal studenten te bezoeken. 
En ik wil deze keer starten bij Sandali, moeder die werkt op een fabriek 
waar ze slippers maken, maar zondag is zij vrij, dus ik hoop dat zij thuis 
zijn. 

Dan slaat het noodlot toe, de fiets gaat niet meer vooruit ik kan trappen 
wat ik wil, maar kom geen meter vooruit. 
Tja dan maar terug naar huis lopen. 
Als ik dan langs de tempel loop, staan daar een paar jonge monniken 
buiten, zij wenken mij om naar binnen te komen, vragen natuurlijk wat 
er aan de hand is, ik vraag of onze vriend, die nu hoofd monnik is, ook 
aanwezig is, één van de jongere loopt al naar binnen, en even later komt 
hij terug met onze vriend. 
Hij bekijkt de situatie, en vraagt om een hamer , ik denk oh mij god, als 
dat maar goed gaat, had misschien beter om Boeddha kunnen vragen. 
Hij slaat met de hamer een aantal keren op de ketting, smeert de ketting 
ook nog met olie, die ze gebruiken voor de olielamp en wonder boven 
wonder de fiets is gemaakt. Ik kan mijn weg weer vervolgen, maar eerst 
natuurlijk uitgebreid bedankt,  
Ga nu toch de andere kant op naar Dulangi, terwijl ik denk dat er 
niemand thuis is en aanstalten maak om weer weg te gaan wordt de deur 
geopend door Dulangi.  
Nu verder naar Wosan, helaas niemand thuis.  
De volgende Is Nisanka, De deur staat helemaal open maar er is niemand. 
Na veel geroep komt vader aangerend, Nisanka is naar extra class. 
Nu ga ik naar Indunil, de broer van Shasini, ook hier niemand thuis, maar 
de buurvrouw weet waar ze zijn en heeft Shasini al geroepen, die wacht 
me op bij de weg.  
Nu ga ik een nieuwe student bezoeken namelijk Kaushalge, woont erg 
achteraf ben benieuwd of ik ze kan vinden, maar gelukkig is mijn 



oriëntatie nog goed en rijdt er zo naar toe. Kaushalge is naar extra class, 
maar vader en moeder wel en die had ik ook nog niet gezien. 
Zo nu naar huis door dat gedoe met de fiets is het al ver in de middag en 
ik moet nog lunchen.  
Om 16.00uur gaan we met Yamuna, Shehani en Rochell, Sharmen ophalen 
van de luchthaven. Hij werkt nu in de Maldiven, en na 3 maanden heeft 
hij nu 14 dagen vrij, het weerzien was toch wel erg emotioneel. 

Maandag 27-02-2017 

Zo een drukke dag vandaag. Ik wil vandaag zoveel mogelijk studenten 
doen.  
Eerst ga ik naar de supermarkt om mijn water en elektriciteit rekening te 
betalen, dan naar 3 banken om het geld over te maken naar de studenten 
met een bankrekening. Hierna naar Tharuka, moeder is thuis heeft een 
nieuwe bijverdienste;  verkopen 2ehands fietsen.  
Dan naar Udini, doet in augustus eindexamen, heeft nu veel zelfstudie. 
Nu naar Nadee helaas niemand thuis.  
Dan ga ik landinwaarts naar Weerigama, Pubudu is thuis, moeder ligt op 
de bank met een vertrokken gezicht van de pijn, ze heeft 2 dagen 
geleden een borst operatie gehad, er is een tumor verwijderd maar 
gelukkig goedaardig, heeft wel erg veel pijn. 
Dan naar Maliduwa, vader is thuis, ligt wel op bed en moet wakker 
gemaakt worden, is van morgen heel vroeg naar Colombo geweest voor 
fruit in te kopen. 
van hier uit ga ik nu naar Piyumi, en is ook thuis. 
Dan naar Sandali ook al thuis, vervolgens naar Nirosha, is werken wat 
altijd een goed teken is, op vader na is de rest van de familie wel thuis. 
Ga nu nogmaals naar Woshan, maar het mag niet lukken, weer niemand 
thuis. 
Ik rijdt nogmaals naar Nadee en nu is moeder wel thuis. 
Voor vandaag sluit ik het af nog 4 studenten te gaan. 

Dinsdag 28-02-2017 

Vandaag de dag om de balans op te maken, er zijn alweer 2 maanden 
voorbij, de tijd vliegt.  



 
Woensdag 01-03-2017 

Vandaag wordt Shehani opgenomen in het ziekenhuis, moet een kleine 
operatie ondergaan, toch maak je je daar zorgen om. 
Ze wordt om 9.30u geopereerd, en om 10.30u stuurt ze al een foto dat de 
operatie achter de rug is, gelukkig. 
om 16.00u ga ik met Pryantha naar de luchthaven, Marianne en Lucia 
komen vandaag aan en logeren in het huisje van mijn broer. 
Met een half uurtje vertraging komen zij aan. 
Rond 21.00u zijn we weer terug in Wadduwa. 

Donderdag 02-03-2017 

Zo vandaag de laatste studenten, Wosan heeft gebeld dat zijn moeder nu 
wel thuis is.  
Zij verteld in gebrekkig Engels dat haar zus is overleden, 50 jaar jong, 
aan kanker, laat een man en 2 zonen achter van 25 en 18 jaar. 
Ga nu door na Naveen, hebben gisteren een bruiloft gehad van een neef, 
deze is officier in het leger, en het leger was met alle escorts aanwezig, 
mooi om te zien.  
Als laatste Nuwan, moeder komt met de bus van Moratenduwa, zo nu nog 
een nieuwe student bezoeken en het is weer klaar voor de maand mart. 
De nieuwe student is het zusje van Deshan de priester student, is erg blij 
met haar scholarship heeft haar sponsors al ontmoet toen deze in Sri 
Lanka waren. 

Zo lieve mensen het verslag is voor deze 2 maanden klaar, hopelijk weer 
veel lees plezier.  
Houd vooral de agenda in de gaten er zijn weer tal van nieuwe 
evenementen opkomst.  
Allemaal tot ziens, 



Heel veel groeten Ad en Geert.  

    
 
  

   
   

  

 
 
  

 

  

    


