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Nieuwsbrief 2 stichting House4SriLanka  

uit Sri Lanka, 7 december 2019  
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 

 

Ik ben bijna 4 weken in Sri Lanka om ons huizenbouwproject te realiseren en wij hebben 

aardige progressie gemaakt.   

Na een vraag op facebook en linkedin om een kerstbijdrage te doneren om het doel dit 

jaar van € 41.000,- te halen heeft geresulteerd in donaties van totaal € 1.000,- waardoor 

nu de stand € 36.000,- is.  Op onze website www.stichtinghouse4srilanka.nl staan de 

specificatie van de donaties en opbrengst van de acties. 

  

Hieronder een update over het huizenbouwproject. 

  

Familie van Sampath en Thomas, 

De bouwgrond is door de familie bouwrijp gemaakt en ik ben met onze srilankaanse 

partner Amith Kumara naar een aannemer op zoek gegaan. Deze hebben wij snel 

gevonden en na een aantal gesprekken was duidelijk dat hij ook begaan was met het lot 

van de allerarmste mensen in Sri Lanka en bereid was om ons hiermee te helpen. De 

deal werd gesloten en hij wilde zelf zo snel mogelijk van start.  

 

Start bouw 

Vrijdag 6 december was het dan zover dat de bouw kon starten. Omdat Sampath en 

Thomas hier toevallig op vakantie zijn hebben we besloten om de start van  de bouw te 

vieren door het leggen van de symbolische eerste steen door Sampath en zijn biologische 

moeder. Thomas was nu nog niet in de buurt maar ook voor hem gaan we op een later 

tijdstip een speciaal moment met zijn biologische moeder organiseren. Dit is een klein 

steentje in de vorm van een kistje met een dekseltje waarin allerlei specerijen gedaan 

worden als offer aan Bhoeda. Deze wordt ingemetseld in de fundering.    

              

Sampath legt eerste steen met zijn biologische moeder                           

http://www.stichtinghouse4srilanka.nl/
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Na de eerste steen gelegd te hebben werd de grond door een monnik ingezegend. Op de 

vier hoeken van grond stonden baskets van palmbladeren met daarin een schoteltje met 

brandend palmolie en wierook. Deze vier baskets waren met een touwtje aan elkaar 

verbonden en kwam uiteindelijk bij de monnik uit zodat hij met alle hoeken van het land 

in verbinding stond om de grond in te zegenen.   

Daarna werd bij iedere bezoeker door de monnik een stukje van dit touw om zijn pols 

gedaan als symbool voor de verbondenheid met elkaar en de goede afloop van de 

bouwwerkzaamheden.    

 

         
Inzegening van de grond door de monnik 

 

Voor zowel Sampath, Thomas, zijn biologische als adoptieouders John en Corellen, die 

ook in Sri Lanka zijn, als onze stichting is dit een mooi en historisch moment te noemen.  

 

De bouwvakker zijn dezelfde dag aan de slag gegaan met fundering en zijn al aardig eind 

op weg hiermee. De aannemer heeft toegezegd dat de bouw van de twee huizen 

opgeleverd wordt voordat ik weer terug ga naar Nederland. Ik ben benieuwd. 

 

 

fundering 1 huis gereed 
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familie Kumari, 

De familie Kumari is ook voortvarend van start gegaan met het bouwen van een 

fatsoenlijke badkamer en keuken. Zij regelen de bouwvakkers en helpen zelf ook mee. 

De dag dat ik kwam vertellen dat wij geld hadden ingezameld voor de badkamer en toilet 

zijn ze gelijk aan de slag gegaan om de bouwplaats in orde te maken. Nu twee weken 

verder staat het skelet overeind en kan de afbouw beginnen. De familie Kumari is de 

donateurs in Nederland zeer dankbaar.  

 

                 
 

 

Familie lakmalil 

In de vorige nieuwsbrief verteld wij over deze arme familie en het zeer slechte huis. Nu 

blijkt dat de monniken voor deze familie geld ingezameld hebben en voor deze familie 

een huis gaat bouwen. Dat hoeven wij dus niet meer te doen. 

 

familie in Anuradhapura 

Voor de familie Lakmalil hebben wij een familie in soortgelijk kleihuis gevonden. Deze 

familie woont ook met 3 kinderen in een huis zonder elektriciteit en water. Dit huis 

bestaat ook uit bamboe stokken met klei ertussen en staat bijna op instorten en zij leven 

ook op de kleivloer.  Omdat ook hier voldoende grond beschikbaar is gaan wij een huis 

bouwen met alle benodigde voorzieningen. Dit gaan wij doen met een plaatselijke 

aannemer. Drie aannemers hebben een prijs gemaakt die aan hoge kant is. Hier gaan we 

binnenkort mee in gesprek. De vergunning afgegeven en kunnen we starten met de 

bouw als de aanneemsom akkoord is. Omdat dit nogal uit de buurt is hebben we een 

bevriende Kennis van Amith bereid gevonden om ons te helpen met het begeleiden van 

de bouw.

Anuradhapura 1.jpg

 

 

 

 

Familie Rohana 

Omdat de woning in een heuvel gebouwd is moeten er extra voorzieningen getroffen 

worden zodat de grond onder het huis niet verdwijnt. Een bevriende architect van Amith 

Kunara heeft hiervan een tekening gemaakt en er zijn nu drie aannemers een 

aanneemsom aan het bepalen. Als de prijs past kunnen we met de bouw beginnen.  
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Tot zover in deze nieuwsbrief de stand van zaken over ons huizenbouwproject in Sri 

Lanka.  

Met vriendelijke Srilankagroet, 

Henk Snijders 


