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Het is inmiddels 7 maart als ik de draad weer op pak, vandaag komt Geert aan op de 
luchthaven. 
Hij komt niet alleen, mijn oudste broer Toon zijn vrouw Riek, dochter Marja en zijn 
oudste kleindochter Nienke komen ook mee. 
En logeren bij ons, dus een full house. 
Ik ga met Indi naar de luchthaven, waar ze met een half uur vertraging aankomen. 
Blij om Geert en de familie weer te zien. 

Donderdag 09-03-2017 
Om 7.45 uur breng ik Nienke weg, naar haar stageplaats, Hotel Waskaduwa club en 
spa, Nienke gaat daar 14 dagen stage lopen, dat is van school uit en is een soort 
snuffelstage, de eerste dag begint zij bij de receptie. 

Zaterdag 11-03-2017 
Vandaag gaan we naar de familie van Manjola. Marja, Nienke en Patric van Heijst 
hebben in Nederland voor verschillende groepen eten gekookt, en hapjes verkocht, de 
opbrengst 550 euro oftewel ruim 87.000rs willen Marja en Nienke vandaag 
overhandigen aan de familie. 
Met negen man gaan we op pad, het is allemaal wat onwennig als je daar met zo’n 
grote groep aankomt, het geld is bedoeld voor het huis, wat zij zelf bouwen, er wordt 
nu al 4 jaar lang elke rupee opzij gelegd, het resultaat, de keuken en een slaapkamer 
is klaar en een buitentoilet en douche, met dit geld hopen zij een deel van het dak te 
kunnen maken. 
Het is een zeer emotioneel gebeuren en velen houden het niet droog. 
De familie bestaat uit 4 personen, vader die werkt als chauffeur in een hotel, hij 
verdient per maand 160 euro, moeder is zwaar diabetes, en moet meerdere keren per 
dag spuiten, de kinderen, een jongen en een meisje, gaan beide naar school. 
Wij hopen dat zij het ontbrekende geld snel bij elkaar hebben, zodat zij in een 
normaal huis kunnen wonen.  
Hun dankbaarheid is natuurlijk groot, zij kunnen zich moeilijk uiten, maar een dag 
later belt vader nog eens op om te zeggen hoe blij zij zijn. 

  



Maandag 13-03-2017 
De eerste week stage van Nienke zit erop, de familie begint vandaag aan de rondreis, 
er is een mooie reis samengesteld door Indi en Geert. 
Als de familie vertrokken is gaan wij poetsen, met Pryantha 

Zondag 19-03-2017 
Drukke dag vandaag, de familie komt terug van de rondreis, en Harrie van Delft met 
zijn dochter, komen vandaag aan op de luchthaven.  
Geert gaat met Pryantha Harrie ophalen, de familie is rond 18.00u terug, daarna ga ik 
naar het hotel om Harrie en Judith te verwelkomen. 

Maandag 20-03-2017 
Nienke begint aan haar 2e week stage, Lucia en Marianne vertrekken weer terug naar 
Nederland. Dus rond 17.00u gaan we even afscheid nemen, om 20.00u vetrekken ze 
naar de luchthaven, Pryantha en Geert brengen ze weg. 

Dinsdag 21-03-2017 
Nienke gaat naar haar stage en wij gaan op de fiets een paar projecten bekijken, 
samen met de familie. 
We beginnen in het verzorgingshuis, waar we weer allerhartelijks ontvangen worden. 
Na een rondgang door het huis, en de verbazing van de familie hoe er hier geleefd 
wordt, en de verzorging die alleen uit vrijwilligsters bestaat, gaan we verder op de 
fiets naar Molligoda junior school, hier beleven we prachtige momenten met de school 
kinderen, en kijken natuurlijk ook naar de dingen die we hier gerealiseerd hebben, al 
met al een prachtige ochtend. 
s ’avonds nog even langs Harrie van Delft en zijn dochter Judith, zij gaan morgen voor 
een dag of 5 op rondreis, even goede reis wensen. 

Donderdag 23-03-2017 
Vandaag de laatste dag dat Nienke stage gaat lopen, om 17.00 haal ik ze op en wil dan 
ook de food en beverage manager bedanken. Jammer genoeg is hij vandaag vrij, 
Nienke krijgt hem nog wel aan de telefoon, de evaluatielijst wordt ingevuld door de 
front office manager. 

Vrijdag 24-03-2017 
We gaan op tijd naar Bentota, waar we een riviertocht gaan maken, en ook de 
mangrove gaan zien, een prachtige tocht, aansluitend gaan we naar Daynath voor het 
diner. 

Zaterdag 25-03-2017 
Het is weer tijd voor de voedselpaketten voor het weeshuis en Bejaardenhuis, het 
bejaardenhuis haalt het zelf op, Geert en Riek en Marja brengen het pakket naar het 
weeshuis, waar inmiddels een nieuwe madam is. 



Zondag 26-03-2017 
De laatste dag van de familie, maar zij willen eerst nog gaan shoppen, met 3 tree 
wheelers, gaan we op pad, na 3 uur en veel kijken en niet kopen, zijn we weer thuis, 
nu moeten eerst de fietsen terug, en van daaruit worden we uitgenodigd door de 
familie om de lunch te gebruiken samen met Yamuna en de kids, een mooie afsluiting 
van 3 mooie enerverende weken. 

Maandag 27-03-2017 
Wakker worden in je eigen bed, en alleen met z’n tweeën, wel heel stil. 
Maar ja de plicht roept het is bijna eind van de maand dus de voorbereidingen voor de 
studenten begint weer.  
S’ avonds komen Harrie en Judith weer terug van de rondreis, ze hebben erg genoten. 
Het is natuurlijk prachtig als mensen jouw liefde voor Sri Lanka delen, en dat geldt 
zowel voor Harrie en Judith maar ook voor mijn broer Riek Marja en Nienke. 

Dinsdag 28-03-2017 
De studenten met een bankrekening krijgen vandaag hun geld gestort, dat zijn er 
inmiddels al 6. Gelukkig blijven we wel contact houden met deze studenten zij het 
minder frequent, we moeten wel naar 4 verschillende banken. 

Donderdag 30-03-2017 
Met Harrie en Judith gaan we de studenten bezoeken, op de fiets. 
We spreken af dat we elkaar ontmoeten bij het stadion, om 1.15pm, vandaar uit gaan 
we eerst naar Udini, die is net terug van class en staat nog onder de douch dus even 
wachten, Udini doet in augustus eindexamen. 
Dan naar Dewni, voor haar hebben we van haar sponsors een laptop bij, ze is  hier erg 
blij mee, hoewel zij het niet zo uit, maar broer Deshan belt s’avonds nog op om te 
bedanken.  
De volgende is Tharuka, moeder is thuis, zij hebben een nieuwe bron van inkomen, ze 
verkopen nu 2e hands maar ook nieuwe fietsen. 
Op Naar Nadee, vader en moeder zijn beide thuis en bezig met de grote schoonmaak, 
Nadee is naar class.  
Nu moeten we een eindje fietsen om bij Nisanka te komen, hij staat net op het punt 
om naar class te gaan, doet ook eindexamen in augustus. 
Nu leidt het fietspad ons door hotel Vendol naar de familie van Shashine. 
Moeder is thuis, en ook nu weer ziet het er netjes uit, Wat we niet voor mogelijk 
hadden gehouden Indunil is geslaagd voor zijn O level examen, hoeft alleen Match nog 
over te doen, en gaat dat ook doen, eerst riep hij steeds dat hij wilde gaan werken, 
maar ziet nu toch wel in dat een goede studie erg belangrijk is. 
Shashini, werkt nu 5 dagen per week 9 uur per dag, en gaat zaterdag en zondag naar 
de universiteit, erg knap. 
Weer op de fiets naar Kaushalya, vader is thuis hij werkt als tjuk tjuk driver bij een 
hotel maar er zijn bijna geen gasten, dus geen inkomen, gelukkig werkt moeder ook, 
zij werkt op een naaiatelier. 
Nu naar Wosan, is een beetje klimmen met de fiets, Wosan zou een brief schrijven 
voor zijn sponsor maar is niet thuis en moeder weet niet of hij al klaar is. 



Dan naar Dulangi, alleen broer is thuis, was hij in het begin erg verlegen nu praat hij 
honderd uit. 
Op naar Nirosha, is werken gelukkig, jongere zus neemt het geld in ontvangst. 
De aanhang begint dorst te krijgen, maar ja we zijn bijna klaar, dus nog even door 
bijten.  
Sandali heeft O level examen gedaan en heeft maar liefst 9 A, het hoogst mogelijke 
geweldig, dit hebben we nog niet eerder mee gemaakt, ze is dan ook terecht super 
trots, en wij niet minder. 
Zo naar de laatste voor vandaag, Piyumi, ook zij heeft O level examen gedaan, en ook 
een heel goed resultaat 6 A, 2 B en 1 C, ook super trots en terecht. 
Harrie en Judith fietsen met Geert richting centrum en ik ga alvast naar huis. 
Als we ze later die dag weer ontmoeten heeft het bezoeken van de studenten toch 
wel veel indruk gemaakt. 

Vrijdag 31-03-2017 
We hebben nog 3 studenten te gaan, De moeder van Nuwan komt met de bus naar het 
centrum, dus dat is gemakkelijk, de moeder van Pubudu komt met de scooter naar 
Wadduwa central college, en het geld voor Maliduwa geven we af op de markt waar 
zijn ouders fruit verkopen.  

Zaterdag 01-04-2017 
Harrie wil nog graag de leden van het Wadduwa team ontmoeten, dus zij organiseren 
een avondje uit bij Saffron beach hotel, Christoffel Nishantha Indi en Pryantha zijn 
aanwezig, Sharmen en Sujee werken alle twee in het buitenland. 
Het wordt een heel gezellige avond. 

Zondag 02-04- 2017 
We zijn uitgenodigd voor de lunch door Asanga, Asanga is een oud student, en heeft 
nu een goede baan bij een compagnie waar ze flessen ontwerpen en verkopen. 
Hij heeft altijd gezegd van mijn eerste salaris, nodig ik jullie uit om mee te gaan 
eten, nou het is dan niet zijn eerste salaris, maar hij heeft ons wel uitgenodigd. 
Het was erg gezellig, en lekker gegeten, en als hij dan afrekent glundert hij trots van 
zo dat heb ik dan toch wel mooi gedaan, machtig mooi om dat te zien. 
Het is de laatste dag van Harrie en Judith, Ik ga op de fiets naar het hotel en Geert 
gaat met Indi mee naar de luchthaven. 
En weer gaan mensen die een fijne tijd hebben gehad in Sri Lanka terug naar 
Nederland. 

Dinsdag 04-04-2017  
Tijd om de koffer pakken, want ook Geert gaat weer vertrekken, vannacht is zijn 
vlucht, het wordt nu wel heel erg stil. Gelukkig is Geert over 4 weken weer terug. 
Hij vertrekt s ’avonds om 19.30u samen met Pryantha naar de luchthaven, en ik mag 
zoals gewoonlijk niet mee, met mijn I pad kan ik hem wel helemaal volgen en zie dat 
hij op tijd en veilig geland is in Düsseldorf. 



Donderdag 13-04-2017 
Het is vandaag Singala en Tamil new year, dat betekend om 5.30u moet de melk 
gekookt worden, en zodra deze overkookt is het nieuw jaar, en dat is te horen 
vuurwerk zoveel en zo hard mogelijk. Het ontbijt is om 7.05u dus in die tussentijd kan 
ik lekker gaan lopen.  
Het ontbijt is zoals gewoonlijk met allerlei typisch Sri Lankaanse lekkernij, maar wel 
heel erg zoet.  
Het is ook traditie om cadeaus te geven en dan meestal kleding. Nou dat wordt weer 
een kriem om voor zoveel mensen wat te kopen, dus een envelopje met wat geld 
brengt ook uitkomst. 
Zelfs ik word niet vergeten, en krijg een mooi overhemd een polo shirt en een sarong 
kado.  
14-15-en16-04 Sinhala en Tamil new year is vooral een familie gebeuren, zo is het 
normaal dat iedereen bij iedereen op bezoek gaat, en dat kan natuurlijk niet als je 
moet werken, dus het openbare leven ligt dan ook helemaal plat, de meeste zijn wel 
een week vrij, of nemen vrij.  
Er worden allerlei festiviteiten georganiseerd, zoals marathons, wielrennen, en 
spelletjes in verschillende wijken. 
Woensdag 19-04-2017 
Het leven komt langzaam weer op gang, festiviteiten duren nog wel de hele maand, 
maar dat gaat gewoon tussen het verkeer door. 

Maandag 24-04-2017 
Weer bijna eind van de maand dus het wordt weer tijd om met de voorbereidingen 
van de studenten te beginnen.  
Om 10.30u heb ik een afspraak met een student van het Sumangle college in 
Pannadura, hij vraagt mij om met hem mee naar een familie te gaan in Thalpatiya. 
De familie bestaat uit Oma Opa vader moeder en 2 zoons van 3 en 12 jaar.  
Oma zorgt voor opa die blind is dementerend en niet kan praten, ligt de hele dag op 
bed.  
Vader van het gezin heeft een paar jaar terug een hartinfarct gehad, is wel 
herstellende en werkt ook, als verkoper van groente op de markt, maar gebruikt erg 
veel medicijnen. 
Vader heeft een inkomen van tussen de 15 en 20.000rs= 90 tot 120 euro. 
De oudste zoon is 12 jaar gaat wel naar school en wil graag piloot worden. 
Hij wil graag naar extra klas maar er is geen geld. 
De familie woont in een huurhuis, per maand 5000rs = 30 euro,  
Het plafond in het huis is in erg slechte staat, de huurbaas doet hier niets aan, 
sommige kamers kunnen niet bewoond worden. 
Er zijn voldoende meubels aanwezig zelfs een koelkast en televisie, blijkt dat een 
relatie die afgelopen jaar geëmigreerd is naar Australia, al zijn huisraad aan de 
familie heeft gegeven.  
De jongste zoon zou naar Montessori school moeten gaan, om daar op te kunnen 
komen, kost 20000rs, en daar is geen geld voor. 
Hier moet duidelijk wat gebeuren. De familie hoopt dat wij hier wat kunnen doen, 
hopelijk vinden we snel sponsors voor deze Familie. 



Dinsdag 25-04-2017  
Voedselpakketten voor verzorgingshuis en weeshuis, verzorgingshuis halen ze zelf op, 
en het weeshuis heeft een week geleden al het pakket opgehaald. 
Dus ik hoef alleen nog maar af te rekenen. 

Donderdag 27-04-2017 
Terwijl jullie vandaag lekker Koningsdag vieren, ga ik aan de studenten beginnen. 
En ik start bij Udini, al haar studieboeken liggen over de bank verspreidt, is lekker 
aan het studeren, nog 3 maanden dan heeft zij eindexamen. 
Nu ga ik naar Dewni, heeft nog vakantie, begint half mei met A level. 
Tharuka, niet thuis maar deze keer wel vader en moeder, geen nieuws. 
Dan naar Nadee, jammer niemand thuis, dus nog een keer terug. 
Nisanka is wel thuis maar hij is ziek heeft koorts en voelt zich beroerd, dus maar gauw 
door naar Shashini, en weer pech niemand thuis. 
De volgende is Kaushala, ik kom vader onderweg tegen hij gaat de kinderen ophalen 
van school, hij roept dat zijn broer thuis is dus ik ga gewoon naar zijn huis. 
Dan ga ik naar Wosan, vader en moeder zij thuis, Wosan heeft examen vandaag, als ik 
weer terug fiets kom ik Wosan tegen, examen was lasting, maar hij denkt dat hij het 
wel redelijk goed gedaan heeft.  
Delangi, is niet thuis maar moeder wel, er is geen nieuws. 
Nu op naar Saladini, dit is een hele klim, moet dan ook afstappen en verder lopen, erg 
steile heuvel, en tot mijn schrik er is niemand thuis, dat betekent morgen nog een 
keer de heuvel op.  
Dan ga ik naar Nirosha, ligt weer in het ziekenhuis, moeder is mee dus oudste dochter 
doet het huishouden papa is werken.  
De laatste vandaag is Piyumi, Piyumi begint met Alevel, haar extra klassen moeten 
aangepast worden, dus nog even de oude klassen betalen.  
Ga toch nog een keer naar Nadee, jammer nog niemand thuis. 

Vrijdag 28-04-2017 
Hopelijk vandaag meer geluk, ik ga nog een keer naar Nadee, en gelukkig moeder en 
Nadee zijn thuis, geen bijzonderheden. 
Nu naar Shashini, en ook hier geluk moeder en Indunil zijn thuis, Indunil heeft O level 
examen gedaan, is geslaagd maar moet een vak over doen Match, nu wil hij graag 
naar koks school maar ik weet niet of dan O level voldoende is om toegelaten te 
worden, dus even informeren.  
Saladini het is niet waar maar weer niemand thuis, weer die rotheuvel voor niets 
opgefietst. 

Zondag 30-04-2017 
Heb nog 4 studenten te gaan, op zich niets bijzonder maar zij wonen allemaal, in een 
nogal bergachtig gebied. 
Voor Maliduwa ga ik toch eerst op de markt kijken of vader en moeder al aanwezig 
zijn met hun fruitstalletje, en gelukkig vader is er al dus dat scheelt een hele klim. 
Nu ga ik voor de derde keer proberen of Saladini thuis is, en ja hoor moeder is 



aanwezig.  
Van hier uit ga ik naar Weerigama, naar Pubudu, en het geluk is met mij, staan net op 
het punt om weg te gaan, alles is prima. 
Nu wacht me een zware rit, naar Nuwan, is zeker een half uur fietsen, in alleen maar 
Bergen, maar mijn conditie laat me niet in de steek, het is alleen even balen als blijkt 
dat het laatste stuk weg is afgesloten voor verkeer, ze zijn een nieuwe asfalt laag aan 
het opbrengen, doe maar net of dat ik het bord niet gezien heb en fiets door, er 
wordt onder weg nog wel geroepen dat de weg is afgesloten maar dat versta ik 
natuurlijk niet, ben trouwens niet de enige die normaal gebruik maakt van de weg. 
Als ik bij Nuwan aankom is de deur gesloten, en sta ik net te bedenken dat ik de 
envelop maar onder de deur door schuif, komt moeder aangerend, was zich aan het 
wassen bij de waterput.  
Nuwan is naar klas en vader is met grootvader naar het ziekenhuis, voelt zich 
behoorlijk ziek.  
Zo alle studenten zijn bezocht, alleen nog de studenten via de bank maar dat kan 
Dinsdag pas morgen zijn de banken gesloten, ivm 1 mei, dat hier nog erg gevierd 
wordt.                                                                                                                                

Lieve mensen er zijn alweer 2 maanden voorbij, heel veel lees plezier, morgen ga ik 
lekker Geert weer ophalen van de luchthaven. Groeten Ad en Geert 

  
"Deze kinderen vader overleden .maar dankzij st Hulp wadduwa kunnen zij verder gaan met studie .beide 
geadopteerd door het scholarship programma. en Door donateurs uit Rosmalen en Drunen " 



  

Kinderen van de Molligoda school hebben dankzij de hulp van st Hulp wadduwa een geluidsinstallatie en 
siundsystem in de school .belangrijk vanwege de vele activiteiten zoals English Day  en sport dag toneel 
en dansvoorstelling en elke morgen voor de school opening  
  


