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Nieuwsbrief 1 stichting House4SriLanka  

uit Sri Lanka  
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 

Ik ben nu 1 week in Sri Lanka om ons huizenbouwproject te realiseren en wij hebben inmiddels de 

families bezocht waarvoor wij een huis gaan bouwen. Zij  waren blij en verrast door dit mooie 

bericht. Omdat het de eerste keer is dat wij dit doen in Sri Lanka blijf ik geruime tijd in Sri Lanka om 

het project te begeleiden en om een uitvoeringsorganisatie in Sri Lanka op te gaan zetten, zodat zij 

de volgende keer zelf het huizenbouwproject kunnen organiseren en de mensen aan kunnen dragen 

die voor een huis in aanmerking komen. 

Sinds mijn vorige mail over de  financiële stand van zaken kan ik nu melden dat € 35.000,- gedoneerd 

is. Op onze website www.stichtinghouse4srilanka.nl staan de specificatie van de donaties en 

opbrengst van de acties.  

Hieronder vertel ik iets over de families en waar zij nu wonen en doe er een paar foto’s bij. Deze 

families hebben wij vorig jaar of twee jaar geleden bezocht. 

 

familie Lakmalil 

Zij wonen met 3 kinderen in een huis zonder elektriciteit en water. Wel hebben zij een smerig toilet 

die op een betonnen afvoerput aangesloten is. Dit huis bestaat uit bamboe stokken met klei ertussen 

en staat bijna op instorten en zij leven op de kleivloer.   

 

 

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/
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Omdat er voldoende grond beschikbaar is gaan wij een huis bouwen naast dit huis en we gaan het 

toilet opknappen. Dit gaan wij doen met een plaatselijke aannemer.  Een vriend van ons heeft aan 

drie aannemers gevraagd een prijs voor het bouwen te maken. Omdat op deze plek geen vergunning 

nodig is kunnen snel starten met de bouw. 

 

 

 

Familie Rohana 

Dit is een jong gezin die een zeer klein kleihuis in een heuvel gebouwd hebben. Zij hebben wel een 

water- en elektra aansluiting maar geen toilet en douche. De wateraansluiting is uitsluitend een 

kraantje buiten.  

 

Twee jaar geleden hebben wij deze familie ontmoet en intussen hebben zij wel geprobeerd een goed 

huis neer te zetten maar dat is beperkt gebleven tot 4 muren. Dit oude huis gaan wij afbreken en het 

nieuwe huis gaan wij aansluiten op de gemaakte muren. Familie Rohana gaat tijdelijk bij hun ouders 

wonen. De broer van de heer Rohana is timmerman en gaat de familie helpen met het bouwen. Ook 

hier kunnen we snel starten omdat het op de bestaande plaats gebouwd wordt. 
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Fam Rohana twee jaar geleden 

 

Huis nu 

  

Familie van Sampath en Thomas, 

Zoals bekend hebben de uit Sri Lanka geadopteerde jongemannen Sampath en Thomas hun familie 

gevonden die met z’n allen op een heuvel wonen zonder water, elektriciteit en sanitaire 

voorzieningen.   

Onze stichting, met name John Heesters heeft een mooi stuk grond gekocht waar twee huizen op 

gebouwd kunnen worden. De grond is de familie nu aan het bouwrijp maken. Teun Noordhoek van 

Bogaerds architecten heeft belangen loos een ontwerp gemaakt voor ons huizenbouwproject. Zie in 

de bijlage het ontwerp voor de twee huizen. 
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Bouwrijp maken van de grond 

 

Familie Kumari, 

Deze familie woont in de buurt van het huis van John waar ik verblijf en zij hebben een aardig huis 

maar er is geen fatsoenlijke douche en keuken. Daarom willen wij aan het huis een stukje 

aanbouwen waar de keuken en douche gemaakt worden.  

 

 

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

houden u op de hoogte van vorderingen. 

Met vriendelijke Srilankagroet, 

Henk Snijders 


