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Nieuwsbrief 5 stichting House4SriLanka  

uit Sri Lanka, 12 februari 2020  
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 

 

Ik ben een paar weken, natuurlijk geheel op eigen kosten, in India geweest en ben nu 

alweer een tijdje terug om ons huizenbouwproject 2019 af te ronden. Het gaat nog 

steeds snel. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief zijn de twee huizen voor de familie 

van Sampath en Thomas opgeleverd en inmiddels bewoond. Op 8 februari hebben we 

ons derde huis wat het eerste Funda huis is overgedragen aan de familie. Ons vierde huis 

en het tweede Funda huis in Unawatuna is ook bijna gereed en ons vijfde huis in 

Pusselawa schiet ook al op.  

 

Omdat we in 2019 ons doel ruim gehaald hebben en ik nog tot 10 maart in Sri Lanka blijf 

gaan we nog twee huizen die niet gereed zijn af laten bouwen.  

 

Hieronder gaan we verder in op de projecten 

  

Funda Housing project 1 Anuradhapura 

 

Dit huis hebben wij op 8 februari officieel overgedragen aan de familie. Rond 9.00 uur 

stonden de familie en vrienden ons op te wachten voor de ceremonie. Er was een lint 

voor de deur geplaatst wat door de bewoner, Sampath, onze projectmanager ter plaatse, 

en mij doorgeknipt werd. Eenmaal binnen heb ik voor een Boeddhabeeld in de huiskamer 

een kaars en wierookstokjes aangestoken. Daarna moest het huis ingezegend worden 

door in de woonkamer op een open vuurtje kokosmelk te laten koken zodat de geur van 

de melk in de kamer verspreidt werd. Vervolgens wordt met dit pannetje rondom het 

hele huis gelopen en de melk op de hoeken uitgestrooid. 
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Toch ook hier nog even het oude huis. Zie het verschil. 

Funda Housing Project 2 Unawatuna 

De aannemer is direct na de opdracht op 3 januari begonnen en heeft de vaart er in 

gehouden waardoor het huis nu al bijna gereed is. 

                     

                                                                                                    

 
 

Het huis eenmaal gewit 
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Keuken, blad moet nog afgewerkt worden 

 

Huis voor familie Rohana in Pusselawa 

 

Ook dit huis wordt snel gebouwd omdat ze het af willen hebben voor dat ik weer naar 

huis vertrek. Omdat dit huis tegen een heuvel gebouwd wordt moesten wat extra 

voorzieningen getroffen worden en is er een kleine veranda ontstaan. Wordt ook een 

prachtig huis.  
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Familie Rohana voor hun nieuwe huis 
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Zoals gezegd gaan we nog twee huizen af te laten bouwen.  

project afbouwen huis in Habaraduwa 

In Habaraduwa woont familie Samadundara Hettige, bestaande uit vader Saman Kumara, 
36 jaar en vier kinderen, dochter Purmima Sewwandi 13 jaar, dochter Sayuri Nethsara 
10 jaar, dochter Thenuli Nisansala 7 jaar en zoon Deshita Denuvan 5 jaar. De moeder is 
vertrokken en heeft iedereen achter gelaten. 

 
De vader heeft geen vaste baan en verdient te weinig om 
zijn huis af te laten bouwen. Zij wonen in een stenen huis 
zonder ramen en deuren, de vloer is niet afgewerkt, de 
keuken is er wel in naam maar dat is het dan ook wel, de 
muren zijn zowel binnen als buiten niet gestuct en gewit, de 
douche is buiten op de klei en zonder muren en de wc is 
heel smerig zonder deur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 wasplaats                                                          Toilet 
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Buitenkeuken                                                    Binnenkeuken eigenlijk slaapkamer 

 

Project huis voorzien van keuken met schoorsteen en douche- wasruimte in 

Talpe 

In Talpe woont familie Weeransingha met 8 mensen, twee gezinnen met twee en één 

kind en oma, in een goed stenen huis waar in de keuken op hout gekookt wordt zonder 

een schoorsteen, waardoor de rook door het hele huis gaat. De douche is buiten zonder 

muren. Van één gezin is de vader groenteboer en van het andere gezin is de vader 

opperman voor de metselaar met af en toe werk. Zij verdienen te weinig om het huis af 

te laten bouwen. Daarom willen wij dit huis afbouwen door een fatsoenlijke keuken met 

schoorsteen en een gesloten douche- en wasruimte te maken. 

 

De keuken                                                Douche- en wasplaats in de openlucht 

 

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

Lanka.  

Met vriendelijke Srilankagroet, 

Henk Snijders 


