
 

 

 
                                                                                                                                               Peradeniya, december 2021 
  
Beste Sri Lankavrienden,      
 
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief uit Sri Lanka  van 2021. Het was een bizar en veelbewogen jaar waarin het 
coronavirus van grote invloed was voor de mensen in Sri Lanka en daarmee ook voor onze werkzaamheden in 
huize Amma Lamai. De lockdown werd per maand verlengd en er leek geen eind aan te komen. Er zijn veel 
slachtoffers te betreuren waarbij afscheid nemen door de familie er vaak niet bij was.  
 

Lockdown betekende hier dat we ons eigen terrein niet mochten verlaten. De levensmiddelen 
zoals brood, groenten, kip, vis en eieren worden met de tuk-tuks of kleine vrachtwagens 
aangeboden aan de straat, zoals ik reeds in de voorgaande nieuwsbrief beschreef. De bakker 
verkoopt in beschermde pakken zijn brood, zie de foto. Wie geld heeft kan online bij een 
supermarkt een bestelling doen, maar dit is voor de meeste mensen hier niet haalbaar. 
 
Helaas werd Sunil, één van onze bouwvakkers, besmet met het coronavirus. Hij werd 
opgenomen in een speciaal ingericht coronacentrum, waar op dat moment al 1.300 positief 
geteste mannen verbleven. Gelukkig knapte Sunil op en mocht hij na 10 dagen terug naar huis, 
hij moest nog een week binnen blijven maar het bleef verder bij milde klachten. Zijn zwangere 
vrouw en kinderen werden ook getest en bleven gelukkig gezond. 

 
Ondanks de coronasituatie hebben de bouwvakkers de draad weer opgepakt en veel werk kunnen verzetten. Er 
zijn sanitaire voorzieningen en keukens gemaakt in veel huisjes.  Lekkende daken zijn gerepareerd of vervangen. 
Ook zijn er complete huisjes gebouwd. Hierover later in de brief meer. We zijn heel erg blij met deze twee 
superhandige bouwvakkers, Sunil en Aruna, ze kunnen veel, echte aanpakkers.  
 
* In de afgelopen periode kwamen veel mensen bij ons aan het hek naar het huis om te vragen om voedsel of 
hulp op ander gebied. Veel gezinnen hadden geen inkomsten doordat ouders werken als dagloner, niet kunnen 
werken betekent geen inkomsten, geen eten. Ook de gramasekare, een functionaris aangesteld door de overheid, 
vroeg aan Amma Lamai om bij te springen. Hij behartigt de belangen van ons district Bowalawatte maar kon de 
hulpvragen niet aan. Het aantal besmette gezinnen in quarantaine zijn bij hem bekend, en de lijst was enorm 
gegroeid. We hebben meer dan 1.000 voedselpakketten gemaakt waarmee voor velen de ergste honger gestild 
kon worden. 
 

               Tine deelt voedselpakketten uit, met hulp van de medewerkers van Amma Lamai.                                                                             
 
* In de corona periode hebben we de opvang van moeders beperkt. Alle bezoeken aan het ziekenhuis rond een 
zwangerschap zijn riskant voor zowel de aanstaande moeder als voor ons.  Vanwege dit risico voor besmetting 
was het onmogelijk om meerdere moeders gelijktijdig veilig op te vangen. De moeder die we hebben 
opgevangen was Selvi. Ze werd via het ziekenhuis bij ons aangemeld 
 

Stichting Amma Lamai 
www.ammalamai.org 
Contact:  
Y. Horevoorts-Neuleman 
Tel. 06 36355937 
info@ammalamai.org 
Secretariaat Amma Lamai 
Bogaardslaan 69  
7339 AM Ugchelen 
Tel. 06 33084756 

Tine Haaima 
48 Bowalewatte 

Augustawatte 
Peredeniya 

Sri Lanka 
Tel. 0094 812217995 

IBAN: NL54ABNA0531358119 
BIC: ABNANL2A te Apeldoorn 

tine@ammalamai.org 

 



 

 

* Selvi is een alleenstaande moeder met drie kinderen, 
haar man overleed zeven jaar geleden aan een 
hartaanval. Ze leerde een man kennen die haar gouden 
bergen beloofde. Helaas vertrok deze man toen ze 
zwanger bleek te zijn. Haar familie en drie kinderen 
waren kwaad en hebben haar de deur uitgezet met de 
mededeling dat ze mag terugkomen zonder baby. Ze is 
toen met een depressie in het ziekenhuis opgenomen. 
Selvi vertelde over haar achtergrond en na een poosje 
hebben we de oudste dochters van 16 en 17 jaar 
gevraagd om over de situatie te komen praten. Zij 
hebben met elkaar besloten om de baby af te staan 
voor adoptie. De kinderbescherming heeft dit verder 

opgepakt en na de bevalling is het kindje geadopteerd door een lokaal gezin.  
 
Wij hebben Selvi terug naar huis gebracht in Nilambe. We hebben toen met eigen ogen de armoede kunnen zien 
van de thuissituatie. Moeder Selvi woont met haar drie kinderen op een theeplantage in een linehouse ( kleine 
éénkamerwoningen). Op dezelfde theeplantage woont ook veel familie van haar overleden man. Ze verdient de 
kost met het werken bij andere gezinnen. Het huisje bestaat uit één kamer, geen licht en geen water. Er zit geen 
raam in en daardoor is het er altijd donker. Moeder en de drie kinderen slapen op de grond van gedroogde 
koemest. Er staat alleen een gebroken smal ijzeren bed waar de 12 jarige zoon in slaapt. Soms lenen ze een lamp 
van de buren als de oudste kinderen hun huiswerk moeten maken. We besloten om Selvi te gaan helpen met een 
uitbouw van haar huisje. Een kamer en een keukentje en een eigen wc en badruimte. Tot nog toe gebruiken ze 
een gezamenlijke wc een eindje verderop in de straat, ieder neemt zijn eigen emmertje met water mee. De 
aanbouw is inmiddels gerealiseerd, en als verrassing hebben we een groot bed gekocht zodat ze niet meer op de 
vloer hoeven te slapen. Met geen woorden te beschrijven hoe blij ze hiermee waren.  

Huisje Selvi voorheen                  Nieuw huisje Selvi                       Nieuw bed                                    Met wasruimte en wc  
 
Nu nog een kleurtje, ze kiest voor blauw op de muren! 

 
* Het was voor de familie van Selvi moeilijk om te zien 
dat Selvi zoveel hulp kreeg terwijl zij, in hun ogen, 
schande over de familie had gebracht. In gesprekken met 
de familie en buurt heb ik voorgesteld om samen te 
werken met het verbeteren van meerdere huisjes. De 
buren zaten allemaal in dezelfde situatie van armoede en 
slecht onderdak. We hebben onder andere de vloeren 
van gedroogde koemest vervangen door cement 
vloeren. De familie was in eerste instantie argwanend, 
maar toen we bouwmaterialen aanleverden voor 
iedereen zagen ze dat de intentie van Amma Lamai goed 



 

 

was. Nu werken ze allemaal hard samen en zijn blij met de verbeteringen. Selvi wordt hierdoor weer opgenomen 
in de familie en de buurt. Inmiddels is ook het derde huisje klaar! Wat zijn ze blij met deze verbeteringen! 
 
De prijzen van veel bouwmaterialen en levensmiddelen stijgen enorm in prijs en zijn soms niet direct leverbaar. 
Voor gas moet je zelfs in de rij staan wachten en krijg je maar half gevulde flessen. Groente is verdriedubbeld in 
prijs vanwege de enorme regen in de laatste maand. De aanlevering vanuit het buitenland is zeer beperkt of ligt 
compleet stil. Het leven voor een dagloner blijft moeilijk. Door de prijsstijgingen is het dagelijks leven 
onbetaalbaar geworden voor deze groep mensen. 
 
* Vorig jaar kreeg ik een uitnodiging voor het huwelijk van Naomi. Ruim 20 jaar geleden, 
woonde Naomi als baby bij ons en werd via de kinderbescherming door een Sri Lankaanse 
familie geadopteerd. Deze familie is nu woonachtig in Australië. In de uitnodiging vroeg het 
echtpaar me als getuige voor hun huwelijk, een hele eer. Het huwelijk is echter drie keer 
uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. In oktober is zij uiteindelijk getrouwd. Via YouTube 
heb ik een gedeelte van de trouwdienst kunnen volgen. Ik heb met het kersverse echtpaar 
kunnen spreken en hen beiden al het geluk van de wereld kunnen toewensen. Bijzondere 
momenten en ik vraag me dan af waar de tijd blijft!  
 

* Bij de familie Sagara hebben we een keuken aangebouwd en de 
binnenmuren gepleisterd. De familie woont al 15 jaar in een half 
afgebouwd huis zonder ramen of deuren, deze waren afgeplakt met 
plastic. Voor hun oudste zoon hebben we een 
telefoon gekocht zodat hij online de lessen van 
school kon volgen. Hij zou eind december examen 
O-level (beroepsonderwijs) moeten doen. Helaas 
zijn deze landelijk uitgesteld tot maart 2022. Sr. 
Dulcie heeft hem bijles gegeven gelukkig zijn 
intussen de scholen weer gedeeltelijk begonnen. 

 
 * Voor alleenstaande moeder Suba en haar twee kinderen hebben we een huisje kunnen bouwen. Zij woont in 
de streek Hantana tegen een bergwand aan. Haar vorige huisje was door de vele regens weggespoeld. 

Gelukkig heeft de buurt geholpen met het opruimen van het oude huisje en een extra stuk land afgegraven waar 
we met het nieuwe huis van Suba zijn begonnen. 

 
* De zus van Suba woont naast haar in een ruimte van 
aan elkaar gebonden golfplaten en doeken. Ook bij 
haar gaan we een nieuw onderkomen bouwen.  
 
Foto links 

  



 

 

* In onze buurt Bowalawatte, woont een 40 jarige jonge vrouw, 
Niroshja. Op haar 20ste is ze bij het plukken van mango’s uit een boom 
gevallen. Sindsdien is zij vanaf haar middel verlamd. We hebben haar 
badkamer gerenoveerd met een schuifdeur en een raam. Haar zus en 
neef helpen mee met het maken van een gezellige decoratieve rand. 
Haar kamer hebben we opgefrist met een verfbeurt. We hebben 
zelden zo’n dankbare vrouw gezien die ondanks haar handicap, 
grotendeels in bed ligt maar altijd positief is! Ze maakt zo nu en dan 
leuke kinderkleertjes om in de onkosten te voorzien voor haar 
medische materialen. 
 
Op het moment van het schrijven van deze brief ben ik, na drie jaar in Nederland voor een korte onderbreking 
van mijn werkzaamheden. De feestdagen doorbrengen met familie en vrienden. Het zijn intensieve jaren met de 
invloed van het coronavirus en geen bezoek uit Nederland. We hebben veel mensen kunnen bereiken in hun 
moeilijke levensomstandigheden. Vol goede moed ga ik het nieuwe jaar weer in.  
 
Tijdens mijn afwezigheid zorgen Sr. Dulcie, Sunethra, Ratnamenneke, Ruwini , Vinod, Sunil en Aruna dat de 
projecten doorgaan. 
 
Met de steun van hen en het bestuur van Amma Lamai in Sri Lanka blijft het werk in de projecten doorgaan. 
Ook hen ben ik bijzonder dankbaar voor alle inzet gedurende deze moeilijke coronatijd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr. Bestuur Amma Lamai in Sri Lanka: Sr. Dulcie, Vinod, Ruwini, Sunethra, Pradeep, Tine en Sue. 

 
Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle vertrouwen en alle support. 
Bijzonder Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2022! Blijf gezond! 
 
Warme groeten, ook namens het bestuur van Amma Lamai in Sri Lanka en het bestuur in Nederland, 
 
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. 


