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Stichting House4SriLanka 
 

 

Nieuwsbrief 1 over projectplan 2020 

Datum 26 augustus 2020 

 

Wij zijn dit jaar al weer een tijdje bezig met het werven van donatiegelden voor ons 
huizenbouwproject 2020 en hebben ons doel € 44.000,- voor 2020  in zicht. Als we ons doel bereikt 
kunnen we vijf nieuwe huizen bouwen twee huizen afbouwen omdat wij vinden dat “ieder mens 
recht heeft op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd”.  Als wij meer donaties ontvangen dan kunnen er 
uiteraard meer huizen gebouwd worden.  
  
Stand van zaken donaties : 
 

- De hofstee stichting heeft € 5.000,- gedoneerd. Omdat zij vorig jaar € 2.000,- gedoneerd 
hebben gaan we een “Hofstee stichting huis” bouwen 

- Eric Verwey heeft namens PiXel Real Estate € 7.500,- voor een huis gedoneerd omdat hij ons 
doel van harte ondersteunt en wil dit huis opdragen aan zijn vader Dick Verwey die aan 
corona is overleden. Dit wordt het “Dick Verwey’s huis”.  

- Stichting Mebi gaat ook een huis ad. € 7.500,- sponsoren en dit wordt dan het “Stichting 
Mebi huis” 

- De donaties van de  vrienden van onze stichting staat op  € 5.300,- 
- De  verkoop van mondkapjes, chutney, vlierbloesemsiroop en aardappelpoot kistjes heeft tot 

nu toe bij elkaar ruim € 2.000,- opgeleverd. Hiermee gaan we nog een tijdje door. 
- We hebben een bedrag van 2019 ad. € 7.000,- overgeheveld naar 2020. Hiervoor hebben we 

inmiddels één huis afgebouwd. 
 

In  totaal hebben we  € 34.300,- gedoneerd gekregen. Dus we zijn er nog niet maar hebben het 

vertrouwen dat het goed komt. 

 

Projectbeschrijving 

Hieronder toch nog even de beschrijving van de families en de huizen waarin zij wonen. Hiervoor 

gaan wij dit jaar een goed en sober huis bouwen en gaan we  twee huizen afbouwen. Voor één huis, 

wat in het plan opgenomen was om af te bouwen was de situatie dusdanig dat we dit gelukkig al 

hebben kunnen realiseren. 

De mensen die in aanmerking komen voor een huis hebben vaak geen baan of een karwei met een 

zeer laag dagloon. De inkomsten zijn net voldoende om te kunnen overleven.  

Een fatsoenlijk huis zullen zij dan ook niet kunnen betalen.   
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Huis 1  Familie Udukuburage, Hofsteestichting huis 

In dit huis woont mevrouw Udukuburage van 39 jaar met haar zoon Abdur van 9 jaar.  

Er is geen elektriciteit en toilet. Ze hebben wel een waterkraantje buiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis 2   Familie Dammika, Dick Verwey’s huis 

Deze familie woont in een klein houten huis zonder water en toilet met 5 personen, man vrouw en 

drie kinderen.  

De man is een arbeider en verdient net genoeg om zijn gezin te onderhouden en het schoolgeld voor 

zijn kinderen te kunnen betalen. 

 

 

  



3 
Projectplan 2020 House4SriLanka  

Huis 3  Familie Pradeep Sanjaya, Stichting MEBI huis 

Deze familie woont in een zeer klein kleihuis met 5 personen.  

Vader, moeder en drie kinderen, 7, 5 en 3 jaar oud. De man heeft geen werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis 4  Familie Gunawardana in Ahangama 

Deze familie bestaat uit een vrouw met drie kinderen van 3, 7 en 13 jaar oud.  

De man is augustus 2019 overleden. Het bestaande huis is een kleihuis zonder water.  

Er is wel een toilet, maar dat is een bouwval en de keuken is in een krot naast het huis gemaakt.  

Zij waren al bezig om naast dit huis een nieuw huis te bouwen maar, dat is door het overlijden van de 

man, stil komen te liggen.  

Dit huis willen we nu gaan afbouwen. 
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Huis 5 Familie Presmasiri  

In dit huis woont een gezin met 2 kinderen van 15 en 7 jaar oud.  

Zij hebben geen elektriciteit, water en toilet. Ze mogen gebruik maken van het toilet van de buren. 

 

 
 

 

 

Huis 6  Familie Chandrika in Unawatuna  

Deze familie woont met 4 personen in dit kleihuis.  

De man heeft af en toe werk en heeft geen geld om een fatsoenlijk huis te laten bouwen.  

Ze hebben geen water, elektriciteit en zelfs geen toilet. 
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Huis 7   Bouwen nieuw huis voor inwonende familie die grond heeft.  

In het huis waar deze familie woont, wonen zij met 10 mensen.  

Een vader en moeder met twee zoons, die beiden getrouwd zijn en twee kinderen hebben.  

Eén van de zoons heeft een stuk grond kunnen kopen, maar kan de bouw van het huis niet betalen. 

Hij heeft gevraagd of wij een huis voor hem willen laten bouwen op de gekochte grond. 

 

Huis afbouwen  Familie Weeransinha voorzien van keuken en douche in Talpe. 

In Talpe woont familie Weeransingha met 8 personen bestaande uit twee gezinnen met kinderen. 
Zij wonen in een goed stenen huis.  
In de keuken, zonder schoorsteen, wordt op hout gekookt, waardoor de rook door het hele huis gaat. 
De douche is buiten zonder muren.  
Van één gezin is de vader fruit verkoper en van het andere gezin is de vader verkoper van lootjes.  
Zij verdienen te weinig om het huis af te laten bouwen.  
Daarom willen wij dit gezin helpen door een fatsoenlijke keuken met schoorsteen en een gesloten 
douche- en wasruimte te maken.  
 

              
                                                                        

 

Huis afbouwen  Familie Samandundara, project afgerond april 2020. 

Deze familie bestaat uit een vader en 4 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar.  

De moeder heeft de familie verlaten en de vader voedt de kinderen op.  

Zij hadden een wel een huis, maar zonder ramen en deuren, een smerig toilet en een douche in de 

open lucht. De vader heeft af en toe werk, maar kan het huis nooit afbouwen en opknappen.  

Dit huis hebben we in april dit jaar afgebouwd en opgeleverd aan de gelukkige familie. 
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Dit project is in april 2020 

afgerond.

.                             
familie Samandundara     het oude toilet         de oude wasplaats 

 

 
huis voor de familie Samandundara afgebouwd 

 

planning 

Als de coronacrisis het toe laat ga ik  eind oktober naar Sri Lanka om samen met de Sri Lankaanse 
partners het huizenbouwproject te organiseren en deze huizen te laten bouwen door de plaatselijke 
aannemers. Onze doelstelling is om in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met het bouwen van 
5 huizen. Mocht ik niet naar Sri  Lanka kunnen dan gaan we bekijken of  onze Srilankaanse partner 
Amith Kumara het huizenbouwproject kan starten en gaan wij dit op afstand op de voet volgen met 
whatsapp en zullen we hierover dagelijks contact hebben. 
 
Tot zover de update over ons huizenbouwproject 2020  
 
Met vriendelijke Srilankagroet, 
 
Stichting House4SriLanka 
Henk Snijders, secretaris en fondsenwerver  


