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STAND VAN ZAKEN SRI LANKA  

In onze nieuwsbrief van april van dit jaar vertelden we al over de gevolgen van het 

coronavirus in Sri Lanka. Vanwege Covid-19 zitten veel mensen thuis, zonder werk, 

zonder inkomen en dus ook zonder eten. Het land had voor de tweede keer te maken 

met een volledige Lock down, d.w.z. alle scholen en kerken waren gesloten, winkels 

dicht en af en toe werd er een avondklok ingesteld. De luchthaven is nog steeds 

gesloten, dus komen ook geen toeristen meer naar Sri Lanka, terwijl deze sector de 

belangrijkste inkomstenbron is voor de meeste Sri Lankanen.  

SENIOR HOME 

Ook het Senior Home, waar onze ouderen verblijven, is lange tijd afgesloten geweest 

van de buitenwereld. Gelukkig zijn de bewoners gevrijwaard gebleven van 

besmettingen door Covid-19. Desondanks zijn er toch een aantal bewoners overleden 

en een paar anderen verplaatst naar een verpleeghuis elders. Op dit moment zijn er 

nog slechts 21 bewoners en vanwege corona 

kunnen er voorlopig helaas geen nieuwe bewoners 

opgenomen worden. Grootste probleem is echter de 

voedselvoorziening. Normaal zijn de bewoners van 

het Senior Home afhankelijk van het z.g. ”dana”, 

d.w.z. van giften van voedsel van mensen uit het 

dorp of omgeving. In deze moeilijke tijd is dit veel 

minder het geval en daarom hebben wij naast de 

vaste periodieke betaling aan het Senior Home een 

extra financiële bijdrage gedaan. 

ACTIE VOEDSELHULP 

Onze secretaris, Jo Knubben, is samen met zijn reisgenoten van 2019 in de maand 
juli van dit jaar een actie gestart voor ”Voedselhulp Sri Lanka” samen met plaatselijke 
monniken in Baddegama. Eén van de monniken, tevens het hoofd van de plaatselijke 
school, Damala Piyananda, heeft de afgelopen 3 maanden gezorgd voor verspreiding 
van voedselpakketten aan hen die ’t het hardste nodig hebben. Eén voedselpakketje 
kost € 12,50 en daarvan kan een gezin een hele week eten.                 
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En deze actie loopt voortreffelijk! De actiegroep haalde ruim € 20.000,00 op en tot 
nog toe zijn er al 1.600 van zulke pakketten verspreid. De actie loopt nog steeds, 
want het is heel hard nodig.  
 
In Sri Lanka hanteert men zeer zware maatregelen tegen Covid-19 waardoor er 
betrekkelijk weinig slachtoffers te betreuren zijn.  
Het totale aantal Covid-19 besmettingen in Sri Lanka bedraagt nu op 2 dec 25.410, 
hersteld zijn 18.304 mensen en inmiddels zijn 124 personen overleden. Vanaf begin 
oktober is weer een flinke stijging in het aantal positieve tests te melden. 

Vooral economisch kreeg het land weer een zeer 
harde klap en dat is niet de eerste keer. In 2004 was 
de verschrikkelijke Tsunami, later de strijd tussen de 
Singalezen en Tamils, regelmatig zijn er zware 
overstromingen en in 2019 vonden de terroristische 
aanslagen plaats. Nu beheerst Covid-19 het leven 
van de mensen. Het is te hopen dat de Sri Lankaanse 
regering meer gaat doen voor haar landgenoten 
waardoor ze 

langzaam maar zeker de draad weer kunnen 
oppakken. Sri Lanka is een land dat het 
vooral moet hebben van het toerisme en dat 
is voorlopig helemaal verdwenen. Maar wij 
hebben er wel het vertrouwen in dat ze dat op 
termijn weer gaat lukken. Maar nu kan het 
even niet zonder hulp van buitenaf. Wij hopen 
met deze voedselhulp een kleine bijdrage te 
hebben geleverd.  
 
Natuurlijk geldt hierbij een woord van oprechte dank aan een aantal ‘grote’ donateurs. 
O.a.de stichting Rinévé, de Missionarissen Oblaten in Nederland en België en onze 
eigen stichting Senehasa. Maar ook dankzij andere donateurs (en dat zijn er vele) 
hebben we zoveel voedselpakketten mogen uitdelen. Geweldig dat er zovelen zijn die 
zich het lot van anderen aantrekken. 
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Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet in zicht en het 

is afwachten hoe lang we wereldwijd en dus ook in Sri Lanka, 

met deze verschrikkelijke pandemie te maken hebben. Zo lang 

er geen vaccins ter beschikking zijn, zullen we allen vol moeten 

houden. D.w.z. zoveel mogelijk binnen blijven, afstand houden 

van elkaar, handen wassen en ons goed beschermen bij de 

zorghulp aan anderen. 

BEZOEK AAN SRI LANKA 

Ons laatste bezoek aan Sri Lanka dateert van november 2019. Dit jaar was er helaas 
geen gelegenheid om te gaan vanwege het coronavirus. Of het geplande bezoek van 
mevrouw Tiny Maas met een groep van 15 mensen in het voorjaar van 2021 kan 
doorgaan, is ook nog maar de vraag.  
Ons bezoek in 2021 aan het Senior Home zullen wij moeten afstemmen op de 
omstandigheden. We kunnen een reis waarschijnlijk pas weer organiseren aan het 
eind van het komende jaar. 
 
ST.VINCENT’S HOME 

Ook ons jaarlijkse bezoek aan  
jongereninstituut St.Vincent’s 
Home in de plaats Maggone 
hebben we helaas moeten 
missen. Toch hebben we in 
samenwerking met het bestuur 
van Steunfonds Rinévé ervoor 
gezorgd dat ook zij, ook al zijn 
wij er niet zelf, konden rekenen 
op onze steun. Zij ontvingen 
daarom een bedrag van maar 
liefst   € 2.500,00 ten behoeve 
het educatieve gebeuren 
aldaar.  

 

DIVERSEN 

Naast onze vaste periodieke betalingen aan het Senior Home droegen wij ook bij aan 

een aantal andere zaken. Zo betaalden wij weer een oogoperatie (en de medicijnen 
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voor een half jaar) van de vader van een groot gezin, een hoorapparaat voor een 

oudere man, € 750,00 voor het opknappen van het meubilair in de plaatselijke school 

en laptops voor een tweetal jonge studenten ten behoeve van hun studie aan de 

universiteit. Zo ziet u dat uw geld goed wordt besteed. 

TENSLOTTE  

Alleen samen krijgen we corona onder controle! 

 

 

Namens alle bewoners van het Senior Home 

 Baddegama Sri Lanka 

en het bestuur van de stichting SENEHASA 

wensen we iedereen, ondanks alles  

fijne Kerstdagen 

 maar vooral 

een gezond en gelukkig 

2021! 


