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Nieuwsbrief 3 stichting House4SriLanka  

uit Sri Lanka, 23 december 2019  
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 

 

Ik ben nu 6 weken in Sri Lanka om ons huizenbouwproject te realiseren en het begint al 

aardig vorm te krijgen. 

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat het bedrijf Funda, het 

vastgoedplatform van makelaars voor consumenten en ondernemers, hun jaarlijkse 

kerstcadeau aan onze stichting wilde schenken. Afgelopen woensdag werd bekend dat 

deze donatie €14.000,- was om twee huizen te kunnen bouwen. Dat noem ik nog eens 

een mooi kerstcadeau.  En er komen ook steeds weer nieuwe donaties binnen. In totaal  

hebben we nu € 51.600,- gedoneerd gekregen en dat is meer dan verwacht dit jaar en 

wij zijn hier heel blij mee. Hebben we voor volgend jaar ook al geld om huizen te gaan 

bouwen. Alle gevers nogmaals dank hiervoor. 

Mijn vrouw Yolanda is nu ook voor drie weken in Sri Lanka om samen met mij en onze 

Srilankaanse vrienden kerst en oud/nieuw te vieren.  

 

Hieronder een update over het huizenbouwproject. 

  

Twee huizen voor de familie van Sampath en Thomas,     

 

Na de eerste steen zijn de bouwvakkers voortvarend aan de slag gegaan. Ze werken 7 

dagen in de week met 8 man aan de twee huizen en het gaat razendsnel. De daken 

zitten er al op en de afbouw kan beginnen. De aannemer gaat proberen de twee huizen 

nog dit jaar op te leveren aan de familie. Dat zou wel heel mooi zijn. 

 

 
 

 

Afgelopen donderdag heeft Thomas zijn officiële moment bij de nieuwe huizen voor zijn 

familie gehad. Hij heeft samen met zijn biologische moeder een tegeltje met het logo van 

House4SriLanka op de muur aangebracht. Was ook weer een mooi moment 
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Thomas en zijn moeder 

 

 

 

familie Kumari, 

 

De badkamer en keuken voor de familie Kumari is bijna gereed. Het skelet staat overeind 

en de afbouw kan binnenkort beginnen. De familie Kumari is de donateurs in Nederland 

zeer dankbaar voor dit steuntje in de rug.    
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Funda Housing project Anuradhapura 

 

Het huis wat wij zouden gaan bouwen in Anuradhapura hebben we na de donatie van 

Funda omgedoopt tot “Funda Housing project Anuradhapura”. 

Op het moment dat wij van de donatie hoorde waren wij in Anuradhapura om de 

financiële zaken af te ronden en het document te laten tekenen door de eigenaar, onze 

stichting en een advocaat dat zij het huis niet mogen verkopen zonder toestemming van 

onze stichting. Direct daarna is de eerste steen gelegd. Omdat ook dit een boeddhistische 

familie is kwam ook hier een monnik om de grond en bouw te zegenen. Yolanda en ik 

mochten hier de symbolische eerste steen leggen. Bijzonder moment om dit te doen. 

De aannemer is gelijk van start gegaan en schiet ook hier al aardig op en dit huis is ook 

klaar voordat ik naar Nederland terugkeer 

 

                   
De monnik zegent de grond en de bouw                Henk en Yolanda leggen eerste steen 

 

                          
                 Onze Srilankaanse partner Amith Kumara, 

                 de eigenaar van het nieuwe huis en Henk  

                 bezegelen de deal met een handdruk 
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Bouwwerkzaamheden gestart                             En ook hier zit de vaart er in. 

 

Huis voor familie Rohana 

 

De bouwvergunning voor dit huis is verleend en met de aannemer is overeenstemming 

over de aanneemsom. We gaan starten met de bouw als de papieren getekend zijn door 

de eigenaar, onze stichting en een advocaat dat zij het huis niet mogen verkopen zonder 

toestemming van onze stichting. Dit zal begin volgend jaar zijn.   
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Voor ons vijfde huis en tweede Funda huis gaan wij op korte termijn een familie 

bezoeken  die  in een zeer slecht huis wonen en als de grond van de familie is en zij 

tekenen ook voor akkoord dat ze het huis niet mogen verkopen dan starten we ook snel 

met dit huis.  

Omdat we meer gedoneerd hebben gekregen dan verwacht gaan we begin volgend jaar 

bekijken of we nog, voordat ik weer naar Nederland ga, kunnen starten met het 

afbouwen van één of twee huizen.   

Tot zover in deze nieuwsbrief de stand van zaken over ons huizenbouwproject in Sri 

Lanka. Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een mooi nieuw jaar. 

Met vriendelijke Srilankagroet, 

Henk Snijders 


