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REISVERSLAG SRI-LANKAREIS 2019: VAN 7 T/M 23 NOVEMBER 

 

07/08 november 2019 

 

VERTREK EN AANKOMST IN COLOMBO 

 

Om 09.30 vertrokken we vanmorgen uit de 

Spoorlaan Valkenburg voor onze trip naar Sri 

Lanka. Gerard van den Beuken, Maris, Elly en Britt 

Janssen, Sandra Ramaekers en ik zelf. Met een 

busje van Lindetours waren we op weg en tegen 

10.45 uur arriveerden we op luchthaven 

Düsseldorf. Daar moesten we tot 11.30 uur 

wachten voordat we onze koffers konden 

inchecken. Na het inchecken door de Security. 

Dat ging allemaal prima. Daarna gingen we de 

inwendige mens versterken met een kop koffie 

en/of thee en diverse sandwiches. Toen begon 

het wachten bij de Gate. We waren er tegen 

14.30 uur en het vliegtuig zou vertrekken om 15.30 uur. Al snel bleek er iets aan de hand. De vlucht 

werd met 1 uur vertraagd omdat een plaat van de rechtervleugel van het toestel gerepareerd moest 

worden. Maar dat ene uur werd al vlug veel meer. Eerst tot 

17.00 uur en uiteindelijk gingen we om 18.10 uur de lucht in. Om 

3.09 uur plaatselijke tijd in Dubai landden we er en……helaas 

onze aansluitende vlucht was om 02.35 uur vertrokken naar 

Colombo. We kregen van Emirates nieuwe tickets naar Colombo, 

vertrektijd 09.40 uur, weer ruim 7 uur wachten. Dus proberen 

uit te rusten op enkele ligbanken. Wel kregen we van hen 

vouchers om gratis iets te gaan eten. Dat eten viel echter zwaar 

tegen. Was alleen maar koffie/thee en een vettige croissant met 

ham. Gelukkig vertrok dit vliegtuig wel op tijd de EK 652, maar 

we werden weer verrast. We vlogen niet rechtstreeks, maar met 

een tussenlanding op de Maladiven, dus weer ruim een uur 

extra. We arriveerden eindelijk s’avonds om 18.10 uur (i.p.v. 

08.25 uur) op vluchthaven in Colombo. Hier werden we 

opgehaald door onze buschauffeur Nimal en reisgids Daminde, 

die vele uren op ons moesten wachten. We besloten in overleg met hoteleigenaar Ajith da Silva om 

niet naar Sigiriya te gaan maar een hotel te nemen in Negombo, vlak bij Colombo. Het Sandi Gold 

Hotel, dat midden op het strand lag. Een mooi hotel met prachtige kamers en een prima verzorgd diner 

in buffetvorm. We gingen na het diner vroeg naar bed. Midden in de nacht werd ik wakker en 

constateerde ik dat Gerard niet op zijn bed lag, niet in de kamer was en ook niet op het toilet. De 

voordeur staat wagenwijd open. Een kwartier lang ging ik alleen zoeken , maar kon hem niet vinden. 

De receptie werd ingeschakeld en Maris en Elly wakker gemaakt. We wilden samen gaan zoeken totdat 

Elly hem opeens zag lopen in een gang. Blijkbaar was hij de coördinatie helemaal kwijt en hij zag overal 

lichtjes branden. De kamer kon hij niet meer terugvinden. Gelukkig was hij weer ongedeerd terecht en 

konden daarna weer verder slapen. We wilden om 07.30 uur gaan ontbijten volgens afspraak, doch 

Gerard en ik hadden ons verslapen. Dit kwam omdat ik de wekker wel had gezet maar helaas niet op 

de Sri Lankaanse tijd. 



 pag. 2 

 

09 november 2019 

 

KANDY 

 

Onze eerste echte dag in Sri Lanka. Na het ontbijt in het Goldi Sands Hotel gingen we op weg naar 

Kandy. Maar eerst zouden we in Pinnawela naar het olifantenweeshuis gaan. We kwamen net op tijd. 

Er waren net 26 olifanten aan het baden in de brede 

rivier. Mooi om te zien hoe ze hier van konden 

genieten. Na ongeveer 20 minuten gingen ze over de 

straat weer terug naar hun aan de overkant van de 

doorgaande weg gelegen ruimte van 10 hectare waar 

ze vrij kunnen leven. Twee keer per dag worden ze 

gewassen in de Ma Oya rivier en voor de rest van de 

dag hebben ze een dagelijks programma. Schitterend 

om te zien hoe deze volwassen, verstoten en ook jonge 

olifanten hier worden opgevangen. Ook is er een 

voedingspatroon, waar je tegen betaling de olifanten mag voeren. Het geld dat ze daarvoor vragen is 

bestemd voor de opvang van de dieren. Nadat 

we in het restaurant, dat aan de rivier lag, 

hadden gegeten (sandwiches en frietjes) gingen 

we ook deze plaats bekijken. Daarna weer terug 

naar de rivier, waar de olifanten voor de tweede 

keer werden gewassen. Natuurlijk werden ook 

de winkeltjes aan beide zijden van de straat 

bezocht, petten en hoeden gekocht en tenslotte 

ook nog de Gouvernementswinkel Laksala 

bezocht en enkele leuke kadootjes/souvenirs 

gekocht (uiteraard met korting). Daarna gingen 

we de bus weer in om naar Kandy te rijden naar 

ons nieuwe hotel. Het was erg druk, omdat het 

zaterdag was. We werden in hotel Thilanka 

hartelijk ontvangen. De eigenaar vloog me van 

herkenning om de hals en we kregen allemaal een welkomstdrankje. De kamers werden opgezocht en 

na de koffers gedropt te hebben gingen we te voet vanuit het hotel naar beneden naar de Tempel of 

The Tooth. Daar gingen we eerst door de 

veiligheidscontrole en de schoenen moesten uit. 

We liepen ca. 1 uur door de tempel, waar het erg 

druk was en vele devote Sri Lankanen bloemen 

kwamen offeren. Volgens de verhalen is de tand 

van Boeddha na de crematie van Boeddha in 543 

voor Christus uit de as gehaald en in 313 in het haar 

van een Indiaanse prinses, Sri Lanka in gesmokkeld. 

En in de loop der jaren via verschillende koningen 

en steden uiteindelijk in Kandy beland. Tijdens het 

jaarlijkse Esala Perahera Festival wordt het heilige 

relikwie door een versierde olifant door de straten van Kandy gereden. Een bijzondere optocht waar 

muzikanten, dansers en veel olifanten aan mee doen. Wij gingen ook even buiten naar de offerruimte 
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kijken om daarna met de schoenen weer aan terug te gaan naar ons hotel. Dat deden we niet te voet, 

maar met z.g. driewielige Tuktuks. Bij aankomst in het hotel gingen we gelijk aan tafel, genoten daar 

van het zeer uitgebreide buffet en dronken daar een heerlijk wijntje bij. Was heel gezellig en de groep 

wordt met de dag hechter. Moe maar voldaan gingen we allen tegen 21.30 uur naar bed. 

 

10 november 2019 

 

KANDY 

 

Vandaag gingen we weer om 07.30 ontbijten. Een heerlijk ontbijt, te beginnen met een Siri Lankaanse 

omelet, geroosterd brood en daarna fruit. En natuurlijk een paar koppen lekkere thee uit Sri Lanka. Na 

het ontbijt gingen we om 08.30 uur met ons busje naar de op ca. 6 km afstand gelegen botanische tuin, 

de Royal Botanic Gardens Peradenya. Een prachtige tuin met vele 

inheemse bloemen en planten, het schitterende orchideeën House, de 

Flower Garden, Palm allee’s, coconut palms, bamboe collection, The 

Plant House, vliegende honden (vleermuizen) en nog veel meer. Na 2 uur 

te hebben rondgelopen gingen we even wat 

drinken in het restaurant van het Park en 

daarna maakten we het laatste lusje door 

deze mooie Garden. Met de bus gingen we 

daarna naar Oak Ray Woodcarvingcentrum. 

Een grote hal met twee etages, waar allerlei 

met de hand bewerkte houtsoorten waren 

omgetoverd in tafels, stoelen, deuren, 

maskers, olifantjes, boeddhabeelden en nog veel meer. Ook kregen we te 

zien welke houtsoorten er allemaal waren en zagen we een medewerker 

bezig met het maken van kleine beeldjes, een pokkenwerk! Natuurlijk werd 

ook iets gekocht met flinke discount. Bij de woodcarving was ook een restaurant en daar gebruikten 

we de lunch. Wederom sandwiches met frietjes. Niet te veel, maar genoeg om de honger te stillen. Na 

de lunch reden naar Kandy om een uurtje daar rond te lopen. Zelf kocht ik er een eenvoudig 

telefoontoestel zodat ik nu bijna onbeperkt naar Nederland kan bellen en gebeld worden tegen zeer 

lage kosten. Na afloop van het winkels kijken reden we terug naar het hotel. 

Iedereen kon hier 2 uurtjes uit rusten van de vermoeienissen. Om 17.00 was het weer verzamelen om 

samen naar een optreden te gaan kijken van de beroemde Kandy Dancers. Zelf bleef ik hier op dit 

verslag te schrijven en de administratie bij te werken. Naar ik 

van de groep begreep was het bezoek aan de voorstelling van 

de Kandy Dansers een succes. Ze hadden er echt van genoten 

en vooral van de lenigheid van enkele mannen met een flink 

postuur die toch allerlei salto’s lieten zien. Bij terugkomst in 

het hotel gingen we meteen dineren. Een lekker flesje wijn en 

zelf kreeg ik mijn eerste cola met arak. Het eten was wederom 

fantastisch, rijkelijk en veel te veel. Tevens speelde er weer 

een kwartet, uiteraard ook aan onze tafel en daarom ook het 

lied Lanka Sri Lanka beautiful Island! Tegen half tien namen we nog een laatste afzakkertje en daardoor 

werd het nog heel gezellig. Een groep Fransen en Duitsers maakten samen aardige Stimmung in het 

restaurant en ook Elly, Britt en Sandra lieten zich niet onbetuigd en sprongen en dansten lustig mee. 

Even na tienen zochten we onze kamers op want morgen wordt een lange dag met de rit door de 

theevelden naar Nuwarya Elia. 
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11 november 2019 

 

DE THEEVELDEN 

 

Na het heerlijke ontbijt in hotel Thilanka gingen we om 08.30 uur op weg naar Nuwara Elya. Eerst door 

het drukke verkeer in de straten van Kandy. Onderweg werd even gestopt om nieuwe flesjes water in 

te slaan en om rupee’s te pinnen. Langzaam maar zeker kwamen we in het gebied van de theevelden. 

Daarbij gingen we flink de hoogte in, zelfs tot 1893 meter. Net als voorgaande jaren kregen we ook te 

maken met een bloemenjongen d.w.z. een 

boy die met een bos bloemen in de hand 

die hij aan ons wilde verkopen. Doch 

voorlopig deden wij daar niet aan mee. 

Maar na de volgende bocht stond dezelfde 

jongen er weer (hij was via een smal paadje 

snel overgestoken) en dat tafereel 

herhaalde zich nog tweemaal. Toen vonden 

wij het genoeg en kocht Britt de bloemen 

van hem. Wij reden verder en gingen om 

ca. 12.00 uur koffie/thee drinken in de 

Thuruliya Lodge & Coffe Shop in Ramboda 

met daarbij een heerlijk stukje 

chocoladecake. Daarna weer verder omhoog en we kwamen bij de teafactory van het voormalige 

Macwoods. Het heet nu DAMRO en tegenover het oude gebouw is een totaal nieuw gebouw 

verschenen. We kregen een (erg) korte rondleiding door de fabriek van een Sri Lankaanse mevrouw 

die half Duits en half Engels sprak. Ze kon niet veel vertellen omdat de fabriek vandaag niet in proces 

was. Na de zondag werd er namelijk niet geproduceerd, alleen maar gepoetst. Wel vertelde ze ons hoe 

de verschillende soorten thee worden gemaakt en welke soorten 

niet geperfermenteert 

worden. Daarna kregen 

we de zwarte thee (BOP) 

te proeven en tenslotte 

gingen we in de shop 

kijken. Helaas bleek de 

thee hier erg duur en 

daarom werd die niet 

gekocht. Later zullen we kijken of we thee kopen in Baddegama. 

Na deze pauze vertrokken we richting Nuwara Eliya om ons hotel 

op te zoeken. Onderweg bezochten we nog een aardbeienfabriekje/plantage waar allerlei variateiten 

gemaakt werden van de aardbeien. We reden door de straten van de stad en zagen een overduidelijk 

contrast tussen mooie zaken, winkels en huizen en enorm veel troep en veel armoede. Ook ons hotel 

ligt midden tussen een armoedige buurt en vanuit het raam is er ontzettend veel rommel te zien. Na 

de koffers op de kamers te hebben gezet gingen we lunchen in Seafood Restaurant Grand Dewasari. 

Daar werd door sommigen een soepje gegeten en de anderen namen sandwich met frietjes. Het 

duurde lang voordat we het kregen, maar het was wel lekker. Vervolgens gingen we met de bus naar 

de stad en gingen o.l.v. Daminde een uurtje winkelen. Britt kocht daar een prachtig carnavalskleed met 

broek voor de prijs van € 9,00. Hierna kwam Nimal ons halen en reden we terug naar het hotel. Ieder 

had toen even een uurtje voor zichzelf en we gingen om 19.30 naar de eetzaal. We wisten nog niet wat 
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we voorgeschoteld kregen. Toen we wat te drinken bestelden bleek dat er geen alcoholische dranken 

voorhanden waren, alleen frisdranken en water. De soep werd ergens apart vandaan gehaald en 

behalve ik zelf nam niemand soep omdat men niet wist wat het was. Toen ik mijn soep kreeg en hij 

was goed namen de anderen die toch ook. En was nog lekker ook, we denken dat het maïssoep was. 

We zagen dat het diner in buffetvorm was, doch nergens stond aangegeven wat er in die bakken zat. 

Tot onze verrassing werd er echter voor ons apart een bord met kipfilet, spaghetti en frietjes geplaatst. 

In combinatie met het buffet hadden we toch nog een lekkere maaltijd. Even na 21.00 uur gingen we 

naar onze kamers terug. We bleven nog even gezellig bij elkaar zitten in het zitje bij de kamers, om 

daarna het bed op te zoeken. Weer een fijne dag achter de rug.  

 

12 november 2019 

 

DE TREINREIS 

 

Na een heerlijk ontbijt, in hotel Queensburry in 

Nuwara Eliya verlieten we om 08.30 uur deze plaats 

en reden we met Nimal naar het treinstation van 

Nanu Oya. We kochten een treinkaartje 3e klasse en 

dat kostte niet meer dan € 2,50 per persoon. De trein 

zou om 09.40 uur vertrekken, maar het duurde zeker 

nog een half uur langer voordat hij kwam. Het was 

erg druk en we vonden geen zitplaats meer in de 

derde klasse. Wel in de tweede klas waar we toen 

maar, samen met Dimande, die met ons meeging, 

gingen zitten. Niemand die daar op lette. We zaten midden tussen diverse Sri Lankaanse gezinnen en 

hutje mutje op elkaar. Ook kwamen er diverse keren verkopers met etenswaren voorbij die allerlei 

inheemse gerechten aanboden. Wij maakten daar echter geen gebruik van. Gelukkig was het goed 

weer en konden we vanuit de trein de prachtige omgeving goed bewonderen. We volgden de route 

o.a. via Ohiya, Idalgashinna en 

Dyatalawa naar Bandarawela. 

Hier stapten we uit en Nimal 

stond al met het busje op ons te 

wachten. We hadden nog een 

lange weg te gaan tot 

Tissamaharama voor ons 

laatste hotel. Onderweg 

stopten we tweemaal om de 

prachtige watervallen van 

dichtbij te aanschouwen. Tegen 

18.00 uur kwamen aan in hotel Elephant Reach, Yala 

Function, Kirinda. In het donker werden de kamers 

opgezocht. Het waren allemaal aparte huisjes. Wij 

bezetten er drie, elk voor twee personen. Mooie nette 

kamers. Vlug een lekkere douche en dan om 19.00 uur 

gaan dineren in het restaurant. We kregen een uitgebreid 

buffet voorgeschoteld en smaakte dan ook prima. Alleen 

stoorden we ons danig aan andere tafelgenoten 

(Chinezen) die naast ons zaten en zeer luidruchtig waren 
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en onvoorstelbaar veel op hun bord hadden en ook veel lieten staan. Na het diner gingen we vroeg 

naar bed, ook al omdat de Wifi in dit hotel totaal niet werkte en wij ook geen berichten konden 

verzenden. 

 

13 november 2019 

 

YALA-PARK 

 

De laatste dag van onze rondreis! Heel vroeg uit de veren, namelijk om 05.00 uur. Om 05.30 uur 

vertrokken met een safari-jeep naar het Yala-Park. Ongeveer een half uur duurde het voor we bij de 

loketten voor de tickets waren. Hier stonden al heel veel safari-auto’s te wachten. Wij hadden nummer 

56. Desondanks ging het vrij snel en dát kwam vooral doordat wij een zeer doortastende chauffeur 

hadden wat later op de rit ook duidelijk bleek. Het was heerlijk weer en we reden een hele tijd door 

prachtige ongerepte natuur. De eerste beesten die we zagen waren herten, wilde varkens, veel water- 

buffels, pelikanen, een krokodil, een niet tot een kudde behorende olifant en veel pauwen. Opeens 

zagen we plots aan overkant een groepje 

olifanten die net het water gingen oversteken. 

Een prachtig gezicht en avontuurlijk. Ze 

kwamen zeer dichtbij en een van hen duwde 

even met zijn slurf tegen onze safari- auto. 

Onze chauffeurs week meer dan eens van de 

route af waardoor we mooie dingen te zien 

kregen. Na ca. 2,5 uur hielden we even pauze 

op een open plek, waar net een olifant bezig 

was een groene struik te vernielen en 

gedeeltelijk op te eten. Ons ontbijt was van te 

voren in een pakket voorbereid en bestond uit 

2 sandwiches met kaas, een ei, een pakje frisdrank, een flesje water en een lekker stuk cake. Lekker en 

ruimschoots voldoende. Na het ontbijt reden we verder, nou ja rijden. D.w.z. Op en neer door kuilen 

en over heuveltjes en door water. We werden flink door elkaar gerammeld en konden het allemaal 

goed voelen in onze rug en andere 

ledematen. Maar de tocht bleef mooi, 

ondanks het feit dat we geen luipaard 

te zien kregen. De chauffeur deed zich 

daar alle moeite hiervoor, belde 

onderweg diverse malen met 

collega’s die blijkbaar wel een viertal 

gezien hadden. Helaas het lukte niet. 

Na 4,5 uur crossen in het Yalapark 

gingen we terug naar het hotel om 

onze koffers te pakken. Om 11.00 uur 

vertrokken we en begonnen aan een 

lange rit van ca. 170 km naar 

Hikkaduwa. Onderweg hadden we vandaag vele obstakels wat vooral kwam door de voorbereidingen 

voor de verkiezingen a.s. zaterdag hier in Sri Lanka. Net achter Tissamaharama kwamen we helemaal 

vast te zitten en moesten we omkeren en later in Matara waren duizenden mensen op de been 

waardoor we stapvoets door de stad moesten rijden richting de autobaan. Het laatste stuk (61 km) 

over de autobaan naar Baddegama ging snel en om 17.30 uur arriveerden we bij het Senior Home. We 
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werden daar zeer hartstochtelijk ontvangen door o.a. Tilac en Damyanti en maakten een korte 

rondleiding langs alle kamers van de seniors. Uiteraard ging dat gepaard met duidelijke herkenning 

van Gerard en mij en allemaal lachende gezichten. Voor Maris, Elly, Britt en Sandra vooral een eerste 

kennismaking met deze kansloze ouderen, wat diepe indruk maakte. Na deze kennismakingsronde 

gingen met de bus naar ons hotel in Hikkaduwa. Maar tot onze verrassing werden we eerst ontvangen 

in het privé-huis van hoteleigenaar Ajith da Silva. Hij leidde ons rond door zijn huis, dat nu verbouwd 

wordt om te worden verhuurd. Zelf woont hij met zijn 

gezin nu in zijn hotel. We kregen een drankje en 

diverse hapjes zoals, varkensvlees, kipstukjes, pinda’s 

etc. Na een half uur vertrokken we naar hotel Ranmal 

Beach en tot onze verrassing kregen we maar liefst 5 

kamers toebedeeld. 1 Dubbelkamer en vier single-

rooms. Mooie grote kamers met meerdere bedden. 

Om 20.00 uur gingen we eten en Jo vroeg om fried 

rice met chicken te maken voor iedereen. We kregen 

allemaal een flink vol bord dat we allemaal niet 

geheel op kregen. Was wel lekker. Na het diner 

gingen we moe en voldaan naar onze kamers, die we vanaf nu zo’n 9 dagen zullen gebruiken. 

 

14 november 2019 

 

PROGRAMMA 

 

Na een rondreis van 6 dagen langs vele bezienswaardigheden van het prachtige land Sri Lanka zijn we 

vandaag begonnen met ons z.g. missiewerk. Eerst gingen we (Maris, Elly en Britt Janssen, Sandra 

Ramaekers, pater Gerard van den Beuken en ik) na het ontbijt naar het Senior Home. Daar hadden we 

samen met de manager een gesprek over het te volgen programma voor de komende week. 

 

- maandagmorgen workshop kleuren en verven met de seniors van het Senior Home 

- maandagmiddag het bezoeken en bekijken van Rob’s Educational Garden 

- dinsdag de hele dag een pelgrimstocht naar een tempel in Colombo met alle seniors 

- woensdagmorgen workshop met de seniors en woensdagavond alle seniors naar hotel Ranmal om 

  samen met onze reisgroep te dineren, muziek te maken en te dansen  

- donderdag bezoek aan de zeer armoedige Akaravissa Juniorschool in Pinkanda 

 

En morgen de hele dag naar de plaats Maggone voor een bezoek aan St. Vincent’s Home, een project 

van de paters Oblaten en dus ook van pater Gerard van den Beuken. Na de bespreking gingen we naar 

Lotus Home, een tehuis van geestelijk en lichamelijk 

gehandicapte meisjes en vrouwen. Dit project is 

onlangs overgenomen door het Gouvernement. We 

werden daar zeer hartelijk ontvangen door blijde en 

vrolijke vrouwen. Velen herkenden pater Gerard en 

mij en klampten zich aan ons vast, maar ook bij de 

anderen gebeurde dat. Ze zagen er goed verzorgd en 

doorvoed uit en toonden duidelijke blijdschap. Ik 

sprak met de twee begeleiders van het Gouvernement 

en kreeg te horen dat alles goed ging behalve het 

voedsel. Ze kregen weliswaar Dana (eten) uit het dorp, 
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maar dat is niet voldoende. Daarom hebben we besloten een voorraad voedsel te gaan kopen en naar 

ze toe te brengen. Dat doen we a.s. zondag, want overmorgen kunnen we niets doen vanwege de 

verkiezingen in heel Sri Lanka. Wel konden we ze nu al diverse presentjes geven, namelijk door ons 

meegenomen kleding, borden, kommen, bekers, kleuren en potloden. 

 

15 november 2019 

 

ST. VINCENT’S HOME en TSUNAMI-MUSEUM 

 

Vandaag, 15 november, gingen we naar de plaats 

Maggone om aldaar een project van de paters 

Oblaten te bezoeken. Om 09.00 uur vertrokken we uit 

Hikkaduwa en om 10.30 uur kwamen we aan in St. 

Vincent’s Home. Daar werden we hartelijk ontvangen 

door pater Roshan de Silva en zijn secretaresse 

Lorrette de Mel. St. 

Vincent’s Home is een 

opvangplek voor moeilijk 

opvoedbare jongeren en 

tevens een plek voor de 

opleidingen van en voor 

jeugdigen die er een technische studie en praktische vorming krijgen om 

zodoende later te kunnen terugkeren in de maatschappij. De meeste 

jongeren komen uit gezinnen met een laag of nauwelijks inkomen, doch 

ook kinderen die om justitionele redenen er zijn geplaatst. Dit instituut 

bestaat al sinds 1881 en vele Nederlandse priesters Oblaten hebben hier 

een bijdrage aan geleverd. Zo ook de met ons meereizende pater Gerard 

van den Beuken, die al 10 jaar lang samen met mij dit 

prachtige project bezoekt en waarvoor we natuurlijk 

iedere keer gezorgd hebben voor een bijdrage in de hoge 

onkosten die er zijn. Dank o.a. voor een mooie gift van 

Steunfonds Rinévé uit Hulsberg, maar ook van enkele 

andere donateurs konden we weer een behoorlijk bedrag 

overhandigen. Pater Roshan gaf ons een totale 

rondleiding over 

het hele terrein 

(maar liefst 120 

ha) en liet ons zien op welke wijze zij aan voldoende middelen 

kunnen komen om alles te betalen. Dat doen ze met name 

door het verbouwen van heel veel cinnemon (kaneel), maar 

ook door het produceren van rubber. Het was fantastisch om 

het proces te zien van de vloeibare rubber vanaf de boom tot 

het eindproduct. Ook zagen we hoe jongeren bezig waren 

met het onderricht om te komen tot automonteur. Verder 

heeft pater Roshan dankzij een geweldige donatie van een vrouw uit Colombo een nieuw gebouw 

kunnen neerzetten (er was immers plek genoeg) waarbij maar liefst 20 totaal en volledig ingerichte 

kamers verhuurd gaan worden aan meer bemiddelde ouderen uit Sri Lanka die hiervoor betalen. Dit is 

nodig omdat de rubberproductie fors begon terug te lopen en niet genoeg opbracht. Maar ook de 
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rubberproductie wordt weer opgevoerd door het planten van flink wat nieuwe bomen. Wij bezochten 

ook de slaapplaatsen, de studielokalen en de eetzaal van de 109 jongeren die hier verblijven. Het zag 

er allemaal keurig uit, iets wat we zeker niet overal in Sri Lanka tegenkomen. Voldaan en dankbaar 

keerden we terug naar Hikkaduwa. Onderweg stopten we nog even bij het Tsunami Museum. Dit 

museum maakte op ons een grote indruk. Aan de hand van foto’s werden we meegenomen naar de 

Tsunami van 2004. Ze vertellen over het ontstaan van de tsunami en de ellende wat deze natuurramp 

met zich heeft mee gebracht. De foto’s tonen stuk voor stuk het enorme leed wat de bevolking heeft 

moeten doorstaan. Het is een relatief klein museum dat vooral gebruik maakt van foto’s. Dat gaf ons 

nog meer een voldaan gevoel voor het werk wat we trachten te 

doen voor de minderbedeelden in Sri Lanka. 

 

16 november 2019 

 

ETEN VOOR LOTUS HOME 

 

Vandaag lekker vroeg opgestaan en om 06.45 uur al naar het 

strand om een kop thee te drinken en de administratie bij te 

werken. Om 08.00 weer een heerlijk ontbijt en daarna 

vertrokken we om 09.00 uur met de bus om in Hikkaduwa 

inkopen te gaan doen. Niet voor ons zelf, maar nu voor “onze” 

meisjes/vrouwen in Lotus Home. De planning was om dat 

morgen te doen, maar op zondag wordt ook hier niet veel 

gedaan. Dan maar vandaag, ondanks het feit dat hier de hele 

dag en in het hele land verkiezingen zijn. Veel Sri Lankanen 

hopen echt op een drastische wijziging omdat het momenteel 

economisch niet echt goed gaat. Iets wat ze niet alleen wijten 

aan de tsunami en de verschrikkelijke aanslagen begin dit jaar, 

maar vooral door slechte besturing van het land. Wij gingen dus 

in Hikkaduwa op zoek naar diversen soorten voedsel omdat 

zoals ik in mijn verslag eerder meldde dat ze in Lotus Home 

tekort komen. In de supermarkt kochten we o.a. 30 kg rijst, 10 

kg aardappelen, spaghetti, macaroni, speciale noedels, 

tomatensausjes, drankjes en koekjes en nog veel meer. Alles bij 

elkaar voor € 110,00. Bovendien kochten Elly, Britt en Sandra 

voor elk van de meiden een kleurboek, met stiften en 

kleurpotloden. Alles de bus in en op naar Lotus Home De 

meiden/vrouwen kwamen al naar buiten toen ze ons zagen. 

Deze keer waren er twee andere begeleiders van het 

Gouvernement aanwezig. Ze waren erg blij met het voedsel dat 

we kwamen brengen en de meiden riepen allen thank you thank 

you. Naast het geven van dit voedsel doneerden we nog eens 

20000 rupee’s, zodat ze als deze voorraad op is, nog een keer 

eenzelfde portie kunnen kopen. Vanwege de wisselende 

begeleiders hebben we dat niet aan hun gegeven, maar aan 

onze goede vriend en vaste chauffeur Nimal die hiervoor zal zorgen. De totale donatie van ruim € 

200,00 is betaald uit een gift die wij via pater van den Beuken mochten ontvangen. Met veel dank aan 

de anonieme gever uit Duitsland die dat aan hem heeft gegeven. Samen met de 26 meisjes gingen we 

in de eetzaal iets drinken en na afloop daarvan gingen de meiden allemaal op grond zitten voor het 
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gebouw. Opvallend daarbij was dat meerdere 

meiden T-shirtjes droegen die ze eerder deze week 

van Britt hadden gekregen, ondanks het feit dat ze 

niet wisten dat we vandaag zouden komen. Opeens 

begonnen ze te zingen en te dansen en in de 

handen te klappen. Opvallend mooi was een lied 

dat slechts door een van de meiden solo werd 

gezongen. Een hele prachtige stem. Daarna werd 

het tijd om afscheid te nemen van deze geestelijk 

en verstandelijk gehandicapten. Met een beetje 

weemoed, maar vooral ook blij dat we voor hen de 

wereld een klein beetje beter hebben kunnen 

maken. En de blijdschap die we van hen kregen geeft ons een fantastisch en zeer dankbaar gevoel. 

Met dit fijne gevoel keerden we terug maar ons hotel in Hikkaduwa. Morgen, zondag wordt dus een 

rustdag. Of de markt in Hikkaduwa gaan bezoeken of er gaan winkelen of lekker niets doen. 

 

17 november 2019 

 

DE ZONDAGSE MARKT IN HIKKADUW 

 

Vandaag gingen we naar de 

zondagse markt in 

Hikkaduwa. Een geweldige 

markt. Wat daar allemaal 

te koop werd aangeboden  

is onvoorstelbaar. Deze 

markt staat bekend om zijn 

brede waaier van allerlei 

benodigdheden. Alles op het gebied van fruit en groenten, en 

heel veel plastic artikelen en natuurlijk kruiden en specerijen. 

Een kleurrijk tafereel. Zie bijgaande foto’s.  

 

18 november 2019 

 

WORKSHOP KLEUREN en ROB’S GARDEN 

 

Al om 06.00 uur opgestaan. Even over het strand gewandeld en om 

06.30 uur thee gedronken onder het afdak op het strand. Enkele 

mailtjes geschreven en om 07.30 uur gaan ontbijten. Direct na het 

ontbijt vertrokken naar het Senior Home. Werden hartelijk ontvangen 

door monnik Gunarathana die kennismaakte met Elly, Maris en Britt 

Janssen en Sandra Ramaekers. Pater Gerard van den Beuken en mij 

kende hij natuurlijk al wat langer van eerdere reizen. Daarna gingen we 

naar de eetzaal van de seniors. Die zaten daar al heel geduldig op ons 

te wachten. Maar liefst 23 in totaal. We gingen mandala’s kleuren met 

hen. Geweldig hoe deze mensen met veel energie probeerden er iets 

moois van te maken. Sommigen werkten maar met één kleur, maar de 

meesten varieerden de kleuren zodat het een bont plaatje werd. 
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Iedereen was meer dan anderhalf uur bezig en wij kregen 

daarbij hulp van o.a. Mahanama Subasinghe en Oshani 

Pathirana die toevallig met haar moeder op bezoek 

kwam. Toen ze klaar waren schreven ze hun naam op de 

kleurplaat en namen hun eigen tekening mee naar hun 

kamer. Maar niet voordat Elly en Sandra voor ieder van 

de bewoners een presentje hadden uitgedeeld. Dit 

presentje bestaande uit een gekleurd doosje met een 

zeepje erin en een prachtig verpakte zakdoek kregen wij 

van de moeder van Sandra, die deze allemaal gratis in 

haar vrije tijd voor de bewoners had gemaakt. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank! Daarna gingen we 

samen Oshani, haar moeder en Shantha naar ROB’s Garden. Oshani heeft daar in het verleden het 

management gedaan en werkt nu voor het Gouvernement.  ROB’s Garden lag er goed bij ondanks de 

vele harde regen in de afgelopen maand. Veel cinnemon, bananen, pepers, papaja’s, ananassen, 

komkommers en nog veel meer. Mahepala, de opzichter en man van het onderhoud was er ook samen 

met een hulpje. Met een tevreden gevoel verlieten we de tuin en gingen terug naar Het Senior Home. 

Hier werden we allemaal getrakteerd op een heerlijke lunch, 

klaargemaakt door chefkok Gunarathana. Dat was smullen van diverse 

soorten rijst, vele groenten, gebakken kip, gebakken eieren, salades en 

allerlei fruit en als afsluiter curd (soort yoghurt van de melk van de 

waterbuffel) met honing. Tenslotte werden we deze middag nog verrast 

op een kopje thee met cake bij Oshani en haar ouders thuis. Rond hun 

huis hadden ze een eigen theeplantage en we kregen bij het afscheid 

allemaal een pakketje van hun eigen thee in de handen gedrukt. De 

gastvrijheid die we hier krijgen en genieten is voor de Sri Lankanen 

vanzelfsprekend en voor ons een voorbeeld hoe het ook kan! Geweldige 

mensen uit een schitterend land Sri Lanka. 

 

19 november 2019 

 

KELANIYA TEMPEL 

 

Na een vroeg ontbijt gingen we om 07.30 uur naar het Senior Home. De bus stond al klaar, maar we 

moesten een half uurtje wachten omdat de bewoners nog aan het ontbijt waren. Dit kwam omdat ze 

pas laat het z.g. Dana hadden gekregen. Dana is eten dat geschonken wordt door mensen uit het dorp 

of stad ter gelegenheid van een of andere gebeurtenis (huwelijk, overlijden etc). Mensen voelen ze 

dan verplicht om anderen te trakteren. Om 08.30 uur vertrokken we richting Colombo. Ons doel 

vandaag was de Kelaniya Tempel, 11 km vóór Colombo. Boeddhisten geloven dat de Kelaniya tempel 

is geheiligd tijdens het derde, en laatste, bezoek van de Heer Boeddha aan Sri Lanka omstreeks 500 

voor Christus. In de derde eeuw liet koning Kalata Tissa hier dan ook een tempel bouwen. De tempel 
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bloeide tijdens het Kottetijdperk en werd in de 

eerste helft van de 20e eeuw gerenoveerd. Zo’n 

uitstapje als vandaag is voor deze mensen een 

pelgrimstocht zoals bij ons naar Lourdes of 

Banneux. Na ruim 1,5 uur kwamen we aan bij de 

tempel. Iedereen helpen bij het uitstappen en 

een stuk of zes die moeilijk ter been waren 

werden met een tuk-tuk naar de tempel 

gebracht. En allemaal op blote voeten. Ook wij 

moesten onze schoenen uittrekken, maar 

mochten wel op de sokken naar binnen. Het was 

er al erg druk en de bewoners offerden hun 

meegebrachte of hier gekochte bloemen aan de Boeddha of bij de Heilige Boom. Naast de tempel 

stond een reusachtige Pagode, waar relikwieën bewaard worden. Wij gingen ook binnen in de tempel 

kijken en zagen daar overal prachtige afbeeldingen op muren en 

plafond en een zeer groot liggend Boeddhabeeld. Nadat 

iedereen een uur had rondgelopen verzamelden wij ons op een 

kleine binnenplaats achter de tempel en Shantha ging voor 

iedereen de lunch halen. Dat duurde wel even en toen kwam de 

verrassing. Wij kregen een pakket met warme noedels en die 

moesten we net als de bewoners zonder mes en vork, dus met 

de hand eten. En 

dat alleen met de 

rechterhand. Hilarisch, maar het lukte wonderwel en 

smaakte prima. Na de lunch, het was inmiddels 13.00 

uur konden de schoenen weer aan en gingen we terug 

naar Baddegama met de bus. Een bus zonder airco, maar 

omdat alle ramen open stonden waaide verfrissend. Tot 

het begon te regenen. Alle ramen dicht en er viel niet 

veel meer te zien. Het kon de pret niet drukken en 

voldaan keerden we, nadat we de bewoners in het 

Senior Home hadden afgeleverd, terug naar hotel Ranmal. Weer een dag beleefd met veel devotie op 

een plek waar de bewoners normaliter nooit zelf kunnen komen. En ook wij genoten van al die blije 

gezichten. Want daar doen we het toch voor! HELPEN OM TE HELPEN! Met dank aan de sponsoren die 

via Sandra, Elly, Maris en mij dit allemaal financieel mogelijk maakten. 

 

20 november 2019 

 

WORKSHOP NATUURLIJK VERVEN/TEKENEN 

 

Vandaag weer vroeg opgestaan, namelijk om 06.00 uur en de administratie 

bijgewerkt onder het genot van een kop thee aan het strand. Om 7.30 uur 

gezamenlijk ontbeten en daarna naar het Senior Home gereden. Deze ochtend 

hadden Maris en Britt al flink wat bloemen en bladeren van planten geplukt 

die nodig waren voor de workshop. Onder leiding van Britt, met vertaler 

Mahanama, werd gestart met een unieke teken/verf oefening. Niet met verf 

of kleuren, maar alleen door met de blaadjes van de bloem of plant over het 

papier te wrijven kwamen de kleuren op het papier terecht. Eén van de 
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bewoners nam het voortouw en zette met een paar strepen een mooi getekend figuur op het papier. 

Al snel volgden de anderen ook en met veel plezier en inzet werden prachtige afbeeldingen gemaakt. 

Vooral de tekening van een vaas met bloemen was 

geweldig. Ongeveer een uur lang bleven ze intensief 

bezig en daarna mochten ze hun eigen gemaakte 

tekening/schildering meenemen. Opeens gingen alle 

bewoners naar hun kamer, maar kwamen ook weer 

snel terug. Nu allemaal met een presentje in de hand 

voor elk van ons. 

Zelf niets of weinig 

hebben en toch iets 

uit dankbaarheid 

willen geven. Na 

afloop van de workshop kregen we van Gunarathana thee met 

melkrijst, een rotti, ananasstukjes en een boterham met jam als 

lunch. Tevens een stuk door hem zelf, deze morgen, gemaakte cake. 

Daarbij waren ook twee dames uit Colombo aanwezig die bij 

Gunarathana op bezoek waren om te steunen. Eén van hen is 

Shyamani Panabokke en heeft in Colombo een eigen 

kaneelplantage. We namen hartelijk afscheid van hen en van 

Gunarathana en keerden wederom met een goed gevoel terug naar 

ons hotel. Straks meer als de bewoners naar ons hotel komen. 

 

20 november 2019 

 

PARTY IN HOTEL RANMAL 

 

Eindelijk was het dan zover. Het hoogtepunt van onze 

werkvakantie hier in Sri Lanka. Om 17.00 uur arriveerde de 

bus met 22 bewoners en een zestal begeleiders in hotel 

Ranmal in Hikkaduwa. Ze werden door ons hartelijk 

ontvangen met een lekkere fruitdrank, doch de heren 

gaven de voorkeur aan wat sterkers, de Arak. Iets wat ze 

in het Senior Home nooit krijgen. Wel werd de afspraak 

gemaakt niet meer dan twee te drinken. Jammer genoeg 

konden ze niet op het strand flaneren omdat het begon te 

regenen. Niet zomaar een buitje, maar keihard, zo hard zelfs dat het de kleine binnenplek  helemaal 

blank stond en er water door het dak van terras op verschillende plaatsen naar beneden sijpelde. Doch 

dat kon niemand deren. Inmiddels was een muziekgroepje van 4 personen 

beginnen te spelen en de stemming kwam er meteen in. Ze speelden allemaal 

Sri Lankaanse melodieën, heel herkenbaar voor de bewoners van het Senior 

Home. We zagen sommige ouderen op de dansvloer die zich anders toch 

moeizaam voortbewegen. Eén van de mannen presteerde het om een half 

uur lang zeer ritmisch en lenig zijn kunsten te laten zien en ook nog in een 

hoog tempo. Later zou moeten bekopen. Terwijl de anderen lekker gingen 

eten lag hij te slapen. Ondertussen kwamen er nog meer gasten naar dit 

feestje. Mahanama kwam met zijn echtgenote Kumudu en kinderen Trichan 

en Hashan. Zoon Tuschan kon niet meekomen, want hij studeert aan de 
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universiteit in Badulla op 200 km afstand. 

Mahanama is mijn beste contactpersoon in Sri 

Lanka en dat al vanaf het prille begin. Verder kwam 

de beste vriend van Pater Gerard v.d. Beuken, 

Ravrinda met zijn echtgenote en zoontje. Deze man 

werkte vroeger in hotel Ranmal en het contact met 

hem is altijd gebleven. Ook Oshani Pathirana, een 

jonge meid van 25 jaar kwam met haar ouders. 

Oshani heeft twee jaar lang samen met haar ouders 

gezorgd voor het managen van ROB’s Garden, de 

prachtige tuin die we 

destijds samen met de 

v.d. Looij Foundation 

en Porto Mosana 

kochten. Terug naar het feest zelf. De kok van hotel Ranmal had een 

geweldig buffet voorbereid. Een tiental gevulde bakken met meerdere 

soorten rijst, kip met zeer pikante saus, diverse soorten groenten, salades, 

bitterballen etc. Je kon duidelijk zien dat het smullen was voor de 

bewoners (zo’n maaltijd krijgen ze zelden of nooit) en onze andere gasten. 

Maar ook de overige hotelgasten profiteerden van deze smulpartij. De 

muziekband speelde de hele avond en gingen door tot ca. 22.00 uur. De 

bewoners gingen echter iets na 20.00 uur weer terug met de bus. Het 

werd een emotioneel afscheid en vanwege de enorme regenbuien duurde 

het wel even voordat ze weer allemaal in de bus zaten. Er stond namelijk voor het hotel zeker 40 cm 

water. Afgelopen week is er toch weer een hechte band ontstaan tussen de bewoners en onze 

reisgroep. Door de twee workshops en de pelgrimstocht naar Colombo is het onderlinge contact 

gesmeed en verstevigd. De andere gasten gingen ook tegen 22.00 huiswaarts. Weer een geslaagde 

activiteit waar niet alleen de bewoners, maar zeker ook wij met volle teugen van hebben genoten. Met 

dank aan de vele donateurs die ons vooraf hebben ondersteund met een kleine of grotere financiële 

bijdrage. Alleen daardoor kunnen wij deze extraatjes geven aan een groep van mensen die het veel 

slechter hebben dan ons en vaak heel eenzaam zijn. En wij zijn dankbaar dat wij dat voor hen kunnen 

en mogen doen. 

 

21 november 2019 

 

BEZOEK AAN DE AKARAVISSA JUNIOR SCHOOL TE PIKANDA. 

 

Vandaag stond het bezoek aan bovengenoemde 

school op het programma. Deze school, ook wel de 

school van Nell genoemd, hebben wij vorig jaar voor 

het eerst ondersteund met een rugzak met inhoud 

voor alle kinderen (178). Het geld daarvoor werd 

verkregen bij het overlijden van Nell Van der Aart 

(huisgenoot van pater Gerard) die geen bloemen of 

andere giften wilde, maar een bijdrage voor een arme 

school in Sri Lanka. Samen met het ingezamelde 

verjaardag geld bij de 80-jarige verjaardagsfeest van 

pater Gerard. Door een mooie gift van Stichting 
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Steunfonds Rinévé konden we begin dit jaar het kantoor van deze school totaal opnieuw laten 

inrichten. Van Nell en Gerards geld was nog iets over en onze reisgroep zamelde ook een behoorlijk 

bedrag in voor deze arme school. Vandaar ons bezoek vandaag. We 

werden allerhartelijkst ontvangen door het hoofd van de school 

(Principal Anusha Dilumi) en een zestal kinderen die ieder van ons een 

eigen gemaakt bloemstuk gaf. Daarna gingen we naar het 

vergaderlokaal (nieuw sinds vorig jaar) en daar stond voor ons een 

totale verrassing te wachten. Twee grote 

tafels vol met Sri Lankaanse gerechten. 

Ondanks dat we net hadden ontbeten 

hebben we uit goed fatsoen er toch maar iets van genomen.  Daarna gingen 

we alle klaslokalen (5) bezoeken. Allemaal bezet door kinderen tussen de 5 

en de 10 jaar. In elk lokaal werden we ontvangen met een blijde “good 

morning” en in 2 

lokalen werden 

er zelfs speciaal 

voor ons liedjes 

gezongen.  

En ……een goede morgen werd het! Naar de 

intentie van Nell gingen we naar de plaats 

Galle om een 4-tal TV te gaan kopen, zodat 

in elk lokaal via de TV, video’s, films en 

lessen vertoond kunnen worden. Het vijfde 

lokaal had deze TV begin dit jaar al gekregen 

van de stichting Rinévé. Na een stief uurtje 

waren we terug en konden we de TV-

toestellen overhandigen. Blije gezichten 

natuurlijk bij de principal, maar ook bij de schoolkinderen. Opvallend vrolijk waren de kinderen en 

dankbaar kwamen ze in trosjes op ons af om te bedanken. De jongste telg van onze reisgroep Britt 

voelde zich weer kind onder de kinderen en sprong met hen 

in het rond. Met een goed gevoel dat we de school weer een 

beetje verder hebben kunnen helpen namen we afscheid van 

deze sympathieke, maar armoedige school. We spraken nog 

geen definitieve nieuwe zaken af, maar laten Mahanama, 

onze ijverige contactpersoon twee zaken nader bekijken. 

D.w.z. hij gaat een offerte aanvragen voor het maken van een 

afrastering/omheining van het terrein aan de voorkant en een 

offerte voor het verbouwen van het examenlokaal. Deze 

verbouwing moet er voor zorgen dat het door middel van b.v. 

schuifdeuren twee lokalen worden, doch ook als een geheel 

gebruikt kan worden. Wellicht dat we de gedachte van Nell 

ook volgend jaar kunnen voortzetten. Dank aan al onze 

sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt dat wij dit als 

doorgeefluik hebben mogen doen. Zonder zo’n geweldige 

achterban zou dit alles niet mogelijk zijn. 
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22 november 2019 

 

LAATSTE DAG IN SRI LANKA 

 

Vandaag de laatste dag in Sri Lanka dat we nog even konden genieten 

van dit prachtige land.  Na de drukke dagen de afgelopen week gingen 

we vandaag  heel relaxt nog twee bezienswaardigheden bekijken. Direct 

na het ontbijt reden we naar Kosgoda om aldaar een Turtle Farm te 

bezoeken. Na een half uurtje rijden waren we ter plekke en kregen een 

gids die ons in perfect Engels uitleg gaf over het gehele gebeuren van 

het uit het ei komen van een schildpad tot het in zee gaan drie dagen na 

de geboorte. Het Kosgoda Turtle Care programma houdt in om 

schildpaddeneieren te beschermen tegen eirovers en om gehandicapte 

dieren goed te 

verzorgen. Elke 

nacht zijn er 

patrouilles die 

opletten of er 

moederschildpadden het strand opkomen om 

eieren te leggen (soms wel 100). Ze 

beschermen de moederschildpad gedurende 

het proces van het eieren leggen en nadat ze 

terug de zee is ingegaan graven ze de eieren 

op en brengen ze naar de farm. Daar worden 

de eieren uitgebroed. Als de eieren zijn uitgekomen gaan ze in grote bassins. Een bassin voor dag 1, 

een voor dag 2 en een voor de derde dag. Daarna worden ze naar zee gebracht. Op deze wijze is het 

percentage dat overleeft veel groter. Alleen de padjes uit bassin 

3 mochten even worden vastgehouden voor een foto. Ook 

gingen we naar de grotere schildpadden kijken, o.a. de 

gehandicapte, maar ook bijzondere soorten. Ook hiervan iets te 

zien op bijgaande foto. Het was mooi om te zien hoe zorgzaam 

deze farm omgaat met bedreigde dieren. 

Onze tweede bezienswaardigheid lag in de regio van 

Ambalangoda. De Moonstone Mine en factory. Eerst kregen we 

te zien en te horen hoe de moonstone uit de grond werd 

gehaald. Namelijk via een diepe put van minimaal 10 meter. Via 

een trap gingen de werkers deze smalle put naar beneden, om 

daar staande in het water emmers met stenen te vullen die dan 

met een katrol naar boven werden gehaald. Iedere werker bleef 

zo’n 1,5 uur beneden voordat hij werd afgelost. Moeizaam en 

smerig werk. De opgehaalde stenen werden gespoeld in water 

en werd een scheiding gemaakt tussen de 

echte moonstone, die in het licht blauw kleurt, en de andere stenen. In een erbij 

gelegen fabriekje werden de stenen geslepen en gepolijst en daarna verwerkt in 

ringen, halskettingen, armbandjes, oorbellen en nog veel meer. Natuurlijk moesten 

we ook in de bijbehorende winkel gaan kijken en inderdaad werd door enkelen van 

ons al een vroegtijdig kerstcadeautje aangeschaft. Al met al twee heel interessante 

educatieve rondleidingen als afsluiting van onze fantastische werkvakantie in Sri 
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Lanka. We hebben genoten van de mooie dingen van Sri Lanka, maar ook vaak stil gestaan bij het feit 

dat wij in Nederland niets te klagen hebben als je ziet hoe armoedig velen hier nog leven. Dankbaar en 

met een tevreden gevoel kijken terug op 17 dagen Sri Lanka. 

 

Namens de Reisgroep 2019, 

 

Jo Knubben 
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