
3e verslag 

Maandag 01-05-2017 
Om 11.30u rijden Pryantha en ik naar de luchthaven, Geert wordt om 1.35pm verwacht, we zijn 
mooi op tijd en het toestel vanuit Dubai komt om 1.20u al aan dus dat scheelt alweer. 
Het is niet echt druk op de luchthaven en dat merk je al snel de passagiers zijn binnen 45 
minuten door de douane, we zijn dan ook binnen 2 uur in Wadduwa, waar Yamuna Shehani en 
Rochell al ongeduldig staan te wachten. 
En dan volgt het gebruikelijke ritueel, koffer uitpakken de kadootjes uitpakken en lekker bij 
kletsen, Yamuna heeft Geert zijn lievelingsgerecht gemaakt, Macaroni maar dan op z’n Sri-
Lankaans. 
Geert is erg moe en we liggen dan ook vroeg op bed. 

Dinsdag 02-05-2017 
De family van Ria v.V is uitgenodigd om naar Nederland op vakantie te komen, dit vraagt nogal 
wat papier werk en Ajith vraagt of Geert hem kan helpen, om te kijken of allen papieren er zijn, 
dus wij gaan samen op de fiets naar Ajith. 
Je kunt niet begrijpen wat er allemaal komt kijken voordat je een visa hebt. 
Terwijl we daar zijn, belt de Pricipal van de Molligoda jr school. Hij wil ons uitnodigen om as 
vrijdag aanwezig te zijn bij de “Pirit” van de school, we zijn toch in de buurt en we komen zo 
even langs. 
Op de Molligoda jr school wordt alles al in gereedheid gebracht voor Wesak Poya day. Wesak 
poya day is de geboortedag en sterfdag van Lord Budha. 
Dit is op 10 en 11 mei, om dat te herdenken wordt er as vrijdag  5 mei een soort van 
herdenkingsdienst gehouden, alleen dit is in de nacht en begint s ’avonds om 21.00u en duurt 
tot de volgende ochtend 6.30u, we krijgen een officiële uitnodiging. 
Nu we toch hier zijn kunnen we meteen vertellen dat we het geld hebben om een sound mix 
machine te kopen, wij vinden het trouwens gemakkelijker als de school dit zelf aanschaft en laat 
installeren, scheelt ons heel veel tijd, en de principal geeft aan dat een goed idée te vinden, dus 
nu alleen nog het geld overhandigen. 
Wordt nog even gepraat wanneer zij het geld willen hebben, maar het liefst toch nog vandaag, 
omdat de school om 13.00u dichtgaat dus nog even snel op en neer naar huis om het geld te 
halen. 

Woensdag  03-05-2017 
Heb ik vorige maand alleen een family bezocht, in Thalpatiya, nu gaan Geert en ik nog samen 
even naar de family. 
Ik bel onze contact persoon op om een afspraak te maken en hij maakt meteen een afspraak 
omdat hij nu vrij is. 
We gaan op de fiets is niet zover, 20 min fietsen, KD Hasan staat ons al op te wachten, en 
gezamenlijk fietsen we naar de family. 
Tot onze verassing is de family verhuisd, Hasan wilde het niet eerder vertellen, maar kan er nu 
niet meer omheen. 
Alleen Oma en Opa wonen er nog, zij wonen in het nog in goede staat zijn van het huis, het 
andere gedeelte waar de rest van de family woonde was erg slecht en dan vooral het dak, het 
was zelfs zo slecht dat de slangen door het dak kwamen, en dat met jonge kinderen is natuurlijk 
levensgevaarlijk. 
Het is een huurhuis maar de eigenaar die op 50 meter afstand in een mooi huis woont, doet er 
niets aan. Hij hoopt dat ook oma en opa zo snel mogelijk verhuizen dan kan hij er een nieuw 
huis bouwen, maar zolang zij er wonen kan hij niets doen, ook hun niet uit het huis zetten, 
gelukkig maar opa die de hele dag op bed ligt en dementerende is zou dat niet aankunnen. 
De family heeft nu een huis gehuurd in Pandura, en hoe jammer het ook is het valt buiten ons 
district. 
Voor de jongste zoon heeft zich een sponsor uit Holland gemeld, zodra we het geld hebben 



kunnen we dit overhandigen, zodat hij toch naar de Montessori school kan gaan. 
Waar zij natuurlijk heel blij mee zijn. 

Vrijdag 05-05-2017 
In de avond gaan we naar de Molligoda jr school, voor de “pirit” 
Het is de bedoeling dat je gepast gekleed komt, de heren blouse Polo/T shirt hoort wit te zijn, of 
in iedere geval wit in te zitten, en een lange broek. 
Dames helemaal in het wit of witte sari. 
Als we om 21.00u aankomen is het erg druk bijna  alle kinderen 560 en hun ouders zijn er, en 
dan nog de genodigden. 
In een stoet wordt de “Dana” naar binnen gebracht, de principal heeft dit op zijn hoofd het is een 
soort van offer wat zij dan brengen, verder lopen de kinderen mee en een tiental monniken. 
In de Aula van de school is er soort van kapel gebouwd, hierin nemen de monniken plaats. 
Uit respect hebben we onze telefoon thuis gelaten, maar heb daar nu al spijt van, kan geen 
foto’s maken. De Ceremonie start met veel gebeden, tussendoor worden de sponsors bedankt. 
Er zijn ook allerlei versnaperingen, en volop koffie en thee, de man van de engelse teacher heeft 
als taak dat hij ons moet voorzien van food en drank, geen alcohol. 
Dat maakt ook dat je niet gauw verveeld. 
Om 23.00 uur gaan de meeste monniken weer naar de tempel er blijven er 2 achter en deze 
zullen de gehele nacht bidden. 
Wij besluiten om 24.00uur naar huis te gaan, we worden uitgebreid bedankt voor onze 
aanwezigheid, het was een bijzondere ervaring. 

Zaterdag 06-05-2017 
Koffer pakken we gaan op vakantie, we gaan 3 nachten naar Unawatuna, en 2 nachten naar 
Hikkiduwa. Lekker even samen zijn verheug me erop. 

Zondag 07-05-2017 
Zo eerst nog even poetsen, afscheid nemen van de family en dan brengt Pryantha ons naar 
Unawatuna, wat ongeveer 1 uur en 20 min rijden is. 
Het guesthouse waar we verblijven heeft maar 5 kamers en ligt midden in de jungle, met allerlei 
dieren: apen, pauwen, varanen en heel veel vogels. 
Je kunt het je niet voorstellen maar 5 minuten lopen en je staat midden in het centrum, en aan 
het strand, heerlijk. 
S ’middags gaan we naar Matara, we zijn uitgenodigd bij een vriend voor de lunch. Is nog wel 
een uurtje rijden. 

Woensdag 10-05-2017 
We zouden vandaag vertrekken om nog 2 nachten naar Hikkaduwa te gaan, maar we vinden het 
hier zo leuk dat we nog 3 nachten hebben bijgeboekt. 
Vandaag en morgen is het Wesak poya day, heel veel huizen zijn versierd met lantaarns en 
lichtjes, ook worden er op verschillende plaatsen drankjes en hapjes weggegeven, dat noemen 
ze Dansala, als we dan ook gaan wandelen, krijgen we op verschillende plaatsen soep, frisdrank 
en een ijsje, de meeste Singalesen zijn vrij en maken er een sport van om zoveel mogelijk deze 
dansala,s te bezoeken, er worden ook complete maaltijden weggegeven, maar daar is het zo 
druk je staat uren in de rij voordat je naar binnen mag, maar dat deert de Singalees niet. 

Zaterdag 13-05-2017 
Het zit er weer op, we hebben een heerlijke week gehad, Unawatuna is zeker een aanrader, 
Pryantha komt ons weer ophalen en na een goed uur zijn we weer in Wadduwa, waar het ook 
weer leuk is om de family te zien. 

Maandag 15-05-2017 



Upeksa heeft gebeld, Upeksa is een oud student, en zit nu op de universiteit. 
Het probleem is dat haar oudste zus is getrouwd, en zij was diegene die haar sponsorde, maar 
dat is nu niet meer mogelijk, vader is inmiddels gepensioneerd zonder pension, en heeft ook een 
maagaandoening, moeder werkt ook tegen een kleine vergoeding. 
Upeksa is inmiddels 3e jaars student, zij studeert financieel management. 
De vraag is natuurlijk of wij haar willen en kunnen helpen, het zou natuurlijk zonde zijn als zij nu 
moet stoppen. 
We zeggen dan ook toe dat we willen helpen en gelukkig nog deze week hebben we al nieuwe 
sponsors voor haar gevonden. 

Dinsdag 16-052017 
Vandaag gaan we de inkopen doen voor de markten en braderies, we hebben weer flink 
ingekocht, en kunnen weer even vooruit. 
Het is altijd maar weer afwachten wat de mensen leuk vinden.  
Woensdag 17-05-2017 
Hiep hiep hoera Shehani is jarig en wordt vandaag 18 jaar.  
En 18 of niet, vinden en het nog steeds leuk om s’ morgens vroeg de kadootjes uit te komen 
pakken. 
De rest van de dag verloopt verder rustig, s ’avonds gaan we gezellig met z’n vijven eten bij de 
Safron. 

Donderdag 18-05-2017 
Beginnen op tijd met de studenten, volgende week is de laatste week en dan is het altijd 
hectisch, dus naar de bank geld halen enveloppen schrijven, en vullen natuurlijk. 
We hebben een donatie gekregen om een nieuwe fiets voor te kopen, en dan is het natuurlijk 
altijd moeilijk om een keus te maken, gelukkig weet Pryantha iemand op de Molligoda jr school, 
het is een vrouw die werkt als hulp conciërge, zij is getrouwd, haar man heeft een halfzijdige 
verlamming, kinderen gaan naar school. 
Zij moet elke morgen 5 kilometer lopen met een dochter die op dezelfde school zit. 
Nou mooier kan het niet, we gaan dan ook meteen naar de fietsenmaker om een fiets te 
bestellen, morgen is hij rijklaar dus we brengen, het goede nieuws meteen naar de school, dat 
zij haar fiets morgen op kan gaan halen, dolblij en intens gelukkig, hoort zij het nieuws aan. 
Zaterdag 20-05-2017 
Vandaag is de zoon van Indi jarig, Naveen ook hij wordt 18 jaar, is al een hele kerel. 
S ’avonds een goed diner met muziek van de buren, daar is een bruiloft. 

Zondag 21-05-2017 
Het is vandaag alweer 12 jaar geleden dat Tiran is overleden, het zoontje van Nimmi en Sujee, 
het blijft toch altijd een bijzondere dag, en je herbeleeft ook weer de dag dat hij is overleden. 

Dinsdag 22-05-2017 
Tijd voor de studenten, in de ochtend alle studenten die via de bank gaan, het zijn er inmiddels 
al 7. Geert gaat s ’middags met Pryantha de andere studenten af. 
Alles gaat goed er wordt hard gestudeerd en de resultaten van tussen tijds examen zijn bij 
allemaal heel goed.  
het blijft soms moeilijk maar ook respectvol als je ziet hoe er gestudeerd moet worden in wat 
voor omstandigheden , daar krijg je alleen alweer energie van en bewondering voor om met de 
stichting door te gaan . 

Woensdag 23 05 2017  
Berichten over het stijgende water komen binnen, via media wordt de mensen aangeraden om 
te vertrekken, de rivieren treden buiten hun oevers en als de dammen het niet meer houden zal 
alles onderlopen. 
Helikopters vliegen af en aan om mensen in onder gelopen gebieden in veiligheid te brengen . 



tot en met ons vertrek blijft het regenen en de vraag om hulp komt steeds meer.  
bewoners in het binnenland door regen en modderstroom alles kwijt. worden opgevangen in 
tenten en kerken en tempels. de samenwerking is heel goed. Maar ze hebben een beperkt 
budget,  
Drinkwater is de vraag , daarom op de dag van ons vertrek op 28 mei wordt er door stichting 
hulp Wadduwa drinkwater gesponsord, ook wordt het meteen uitgedeeld. Er moet door ons 
ingepakt worden, maar eigenlijk willen we niet weg. Het gevoel van achterlaten. Toch vertrekken 
we avonds naar de luchthaven, we doen er iets langer over omdat de hoofdweg niet meer 
begaanbaar is.  
In Nederland aangekomen krijgen we meteen bericht voor nieuwe hulp vraag . 
Sharmen zal met Prianthe Indy en Nissanthe voor 100 gezinnen voedselpakketten gaan 
bestellen en in samenwerking met goverment en politie daar brengen waar het nodig is. Een uur 
rijden van Wadduwa zitten de mensen in Tempels ondergebracht. 
Dankzij de vele giften voor de watersnood kunnen wij veel hulp bieden, ook als Ad over 4 weken 
eind Juni weer terug gaat naar Sri Lanka . 
Wij willen iedereen bedanken voor de speciale bijdrage ook de MOV van Vinkel Geffen Nuland 
 die het mogelijk hebben gemaakt om extra te collecteren . 
De komende tijd is St. Hulp Wadduwa op verschillende markten aanwezig, bezoek daarvoor 
onze site www.wadduwa.nl 

NOTEER 5 NOV. IN DE AGENDA EEN PRACHTIGE MIDDAG HOTEL VD VALK NULAND 
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