
Reisverslag Sri Lankareis 2018 van 14 april tot 28 april 

Zaterdag 14 april 2018: De eerste foto’s van ons 

jaarlijkse bezoek aan Sri Lanka. Na gisteren te zijn 

bijgekomen van een vermoeiende vlucht (ca. 22 uur 

onderweg) vandaag achtereenvolgens 3 projecten 

bezocht. In het Senior Home werden we 

allerhartelijkst ontvangen door de aanwezige 

bewoners. Enkelen waren i.v.m. nieuwjaar naar 

familieleden voor een paar dagen. Er werden foto’s 

uitgedeeld die vorig jaar zijn gemaakt, geknuffeld en bijgepraat. Het senior Home lag er weer 

schitterend bij, het lijkt met de volle begroeiing wel op een tropisch woud. Vandaag zelfs op 

een regenwoud, want het begon hard te regenen. Daarna gingen we naar ROB’s Educational 

Garden, waar we door opzichter Mahepala werden rondgeleid. De tuin 

ligt er verrassend goed bij. Zeer veel kaneelstruiken, papaya’s, 

kokosnoten, pepers, ananassen en vele andere gewassen en groenten 

waren in grote mate  

aanwezig. Ook de 

gebouwen zagen er 

goed verzorgd en opgeruimd uit. Ondanks de 

zware overstroming van enkelemaanden 

geleden goed om deze vooruitgang te zien. 

Tenslotte gingen we nog voor een 

bliksembezoek naar 

Lotus Home (huis voor 

gehandicapte meisjes). 

Begeleidster Shampa 

en 17 van de 20 aanwezige meisjes begroetten ons zeer hartelijk. Dat 

gold ook voor de bezoekers die het z.g. Dana (gedoneerde eten) 

kwamen brengen. Ook hier mooie dingen om 

te zien. Zaken die we vorig jaar doneerden 

worden goed gebruikt en alles zag er keurig uit. Ook waren er 2 

nieuwe gebouwen klaar: de animatieruimte gedoneerd en gebouwd 

met hulp van het VMBO te Maastricht en een 2e gebouw, een z.g. 

Sick Room gedoneerd door de Stefan Foundation. Zeer 

vooruitstrevende ontwikkelingen allemaal.  

Maandag 16 april: Ik ging de hele ochtend naar het Senior 
Home te Baddegama om wat foto’s te maken van allerlei 
zaken en te praten met diverse bewoners. De foto’s 
bewijzen dat de mensen zich er thuis voelen en dat werd 
mij ook overduidelijk bevestigd. De omheining aan de 
gehele rechterkant van het terrein heeft behoorlijk 
onderhoud nodig en hier en daar wat verfwerk. Voor de 



rest, zoals ik al eerder vertelde, een prachtig paradijsje op aarde waar 
de bewoners zich gelukkig voelen. Ook even gesproken met een 
aanwezige arts, die elke twee weken de bewoners komt onderzoeken. 
Damyanthi, de zeven dagen per week aanwezige verzorgster, was er 
ook weer en ook de manus van alles Tilac was druk in de weer. Daarna 
ging ik naar het winkeltje van Yasintha Dulani in Baddegama. Ook hier 
hartelijk ontvangen met thee en allerlei lekkernijen speciaal gemaakt 
voor het nieuwe Boeddhistisch jaar in Sri Lanka. Terug naar Hikkaduwa 
voor een eenvoudige lunch, waar ook de andere groepsleden aanwezig 
waren. Margo en Her-

man, Wiel en Marlies kwamen terug van een 
tocht op zee om walvissen te spotten. Helaas 
viel dit tegen. D.w.z. 6 uur lang op een op de 
golven schokkende de boot wat niet bevor-
derlijk was voor een vasthouden van een volle 
maag en bovendien was er geen walvis te zien. 
Gelukkig wel enkele dolfijnen. En de zon deed 
ook nog behoorlijk zijn werk, getuige de 

verbrande armen en andere lichaamsdelen. Om 
16.00 uur gingen Gerard en ik een voorbespreking 
houden voor het ondersteunen van een nieuw 
project, een schooltje met veel arme leerlingen in 
het naburige dorp Pinkanda Nugaduwa Watta, 
Pinkanda, Akarawissa. De naam van deze school is: 
Akkarawissa Kantitu Widuhala. De bedoeling is om 
alle leerlingen te voorzien van een rugzakje, een 
leerboek, pennen, potloden etc. We gingen het 
schooltje bekijken en spraken met een van de 
leerkrachten. Zag er veelbelovend uit en morgen 

horen we hier meer van. Weer terug  gingen we gezellig samen dineren in ons hotel met devild 
chicken, prawns en kalamari. Lekker maar pittig en dan naar bed en op naar de dag van 
morgen. Dan gaan we naar het project van pater Gerard van den Beuken (toch ook wel ons 
project) St.Vincent’s Home in Maggone. 

Dinsdag 17 april: gingen we om 09.00 uur op weg naar 
Maggone, een plaats gelegen op 50 km afstand van 
Hikkaduwa. We bezochten er het project van de met ons 
mee reizende pater Gerard van den Beuken (maar 

inmiddels ook een beetje ons 
project) het z.g. St.Vincent’s Home. 
Een tehuis voor zo’n 100 moeilijk 
opvoedbare kinderen tussen de 6 en 
19 jaar, maar daarnaast ook de opvang van ruim 20 kansloze ouderen. 
We werden zeer hartelijk ontvangen door de nieuwe patroon van het 



tehuis pater Roshan Silva, die sinds enkele maanden de zaken 
heeft overgenomen van de ons 
geliefde pater Dilan Perera. Deze 
laatste is nu geplaatst in de 
Fatimaparochie in Colombo om 
daar zijn goede inzet voort te 
zetten. Pater Roshan bleek goed op 
de hoogte van onze komst en ook 
wat wij in het verleden voor 
St.Vincent’s Home hadden gedaan. 
Zoals de bijdragen aan een 
drukmachine, de lift en de 

presentjes voor de ouderen etc. Van ons geld van vorig jaar hadden 
ze een graafmachine aangeschaft die ze erg goed kunnen 
gebruiken op het maar liefst ruim 100 hectaren grootte terrein. 
Ook dit jaar waren we niet met lege handen gekomen. Margo en 
Marlies overhandigden een hele grote volle koffer met kleding voor zowel de kleinere 
kinderen als voor ouderen. Namens de congregatie van Oblaten overhandigde pater Gerard 
van den Beuken een enveloppe met inhoud. Maar nog mooier waren de twee enveloppes die 
hij daarna overhandigde, namelijk met een speciale intentie. De inhoud van de eerste was op 
uitdrukkelijke wens van de vorig jaar overleden huisgenote van Gerard, Nell vd Aart, bij haar 
overlijden bij elkaar gebracht door familie vrienden en bekenden i.p.v. bloemen en kransen. 

De tweede eigenlijk op dezelfde wijze en in het 
verlengde van de wens 
van Nell bij de viering van 
de 80e verjaardag van 
pater Gerard. In totaal 
bracht dit maar liefst € 
4000,00 op. Aan dit 
bedrag werd meteen al 
een bestemming gegeven 
door pater Rochan. Het 
zal gebruikt gaan worden 

om een deel van ommuring van de niet afgebakende gedeelten 
van het terrein te realiseren. Dat is nodig omdat er zonder 
omheining veel van de oogsten (met name de kostbare kaneel) 
verloren gaan door loslopend vee en misschien zelfs diefstal. We 
gingen samen kijken waar al een gedeelte is gerealiseerd. Daarna 
gingen we naar het gebouw waar een 21-tal kansloze ouderen worden opgevangen. Zij kregen 
allemaal wat zeepjes en douchespullen die we uit Nederland hadden meegenomen. Ze waren 
duidelijk erg blij met ons bezoek, want dat krijgen ze er maar heel weinig. En eenzaamheid is 
iets wat je niet zo maar oplost. Een stukje aandacht is daarom van groot belang en dat krijgen 
ze gelukkig daar wel. Er is zelfs een ongehuwde mevrouw die er 7 dagen per week als 
vrijwilligster verblijft voor al deze mensen. Wat geweldig! Het was dan ook moeilijk afscheid 
nemen. We kregen bij pater Roshan een voortreffelijke lunch aangeboden, die we ons heerlijk 
lieten smaken. Over en weer bedankten we elkaar en zeer voldaan en met een blij gevoel 
reden we terug naar ons hotel in Ranmal. Bij terugkomst in het hotel werden we weer verrast 



met een tweetal goede berichten. Eerst dat een medereizigster van vorig jaar goed nieuws te 
horen kreeg. We wensen haar heel veel succes en sterkte toe. Het tweede bericht kwam van 
het naburig schooltje dat we als nieuw project willen gaan helpen. Het blijkt namelijk dat we 
dat voornemen daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen. Daarover zullen jullie 
volgende week meer horen. Wij gaan namelijk vanaf morgen een korte rondreis maken om 
dan zaterdag weer terug te keren en ons vrijwilligerswerk voort te zetten.  

De afgelopen vier dagen, woensdag 18 t/m zaterdag 21 
april maakten we een rondrit door een van de mooiste 
gedeelten van Sri Lanka. We vertrokken 
woensdagmorgen vanuit Hikkaduwa via Baddegama 
richting Matara. Na Weligama en vóór Matara gingen 
van de kustweg af richting Akuressa en reden de rest 
van de dag door een fantastisch mooi natuurgebied. 
Vergelijkbaar met de treinreis van Nano Oya naar Ella, 
maar dan met 

nog mooiere panorama’s en vergezichten. Zeer vele 
theevelden wisselden elkaar af met de bergen op de 
achtergrond. Op weg naar Udawalawa maakten we 
in Deniyaya een korte stop (theepauze). Iets verder 
bezochten we de theefabriek van het kwaliteitsmerk 
Lumbini. We kregen een gehele rondleiding en 
uiteraard kochten we er de nodige pakjes van deze 
geweldig goede thee. Daarna reden we nog maar 
liefst 4 uur lang over kronkelende smalle wegen volop genietend van de omgeving tot ca. een 
hoogte van 800 meter. Om 19.30 uur arriveerden we  in ons hotel Centauria Wild, gelegen aan 
de rand van een schitterend natuurpark in de nabijheid van de plaats Udawalawe.  
 

Donderdag vroeg uit de veren. Na een lekker ontbijt 
gingen we direct naar het voedings- en 
opvangcentrum Maritime in Udawalawa van kleine 
olifanten, die later worden teruggezet in de wilde 
natuur. Één voor een kwamen de olifantjes vanuit 
hun opvangplaats naar de voedingsplaats, kregen 
daar hun 
melk en 
liepen dan 

verder tot vlak voor ons om verder te eten aan de vele 
groene bladeren die klaar lagen. Er waren slechts 

enkele grote olifanten, 
waarvan er een met een 
plastic linker achterpoot 
met prothese. Desondanks 
kon hij zich goed voortbewegen. Al met al een apart tafereel om 
mee te maken. We reden verder en maakten een tussenstop in 
Buduruwagala, om daar de in de rotsen uitgehouwen 



archeologische boeddhabeelden te gaan aanschouwen. Hier is het hoogste boeddhabeeld te 
zien van Sri Lanka, namelijk 16 meter, met ernaast aan weerszijden 3 kleinere figuren. We 
reden verder via de Ella Road tot in Wellawaya, waar we in hotel Lion Nature de lunch 
(sandwiches met frietjes) gebruikten. We waren 
er de enige gasten, dit omdat het toeristisch 
seizoen in Sri Lanka afgelopen is. Na de 
lunchpauze reden we weer helemaal binnendoor 
naar ons nieuwe hotel in Haputale. Het werd weer 
een smalle hobbelige, maar oh zo prachtige 
stijgende weg door schitterend natuurgebied tot 

zelfs op 
1435 

meter 
hoogte. Het was even zoeken naar ons hotel 
Olympus. Hier aangekomen snel de koffers op de 
kamers en met zijn allen een wandeling gemaakt naar 
het centrum van de stad. Onderweg passeerden we 
een kerkgebouwtje met daarop de naam van de 
oprichter van de Oblaten, de Nazenod. Leuk voor 
pater Gerard, maar uit het gesprek met een 
aanwezige pater bleek dat dit al 20 jaar nu in het bezit 
is van de orde der Franciscanen. Vrijdag bezochten 
we eerst het Benedictijnerklooster in Haputale met 
een speciale intentie namelijk ter ondersteuning en 

meeleven van onze medereizigster van vorig jaar voor operatie vandaag. Naast het normale 
bezoek aan dit klooster mochten wij bij wijze van uitzondering 10 minuten in de kapel 



(normaal alleen op zaterdag en zondag open) 
onze intenties opdragen. Na het bezoek aan 
het klooster gingen we op weg naar 
Weddagala. Dit bleek langer te duren dan 
gedacht en omdat we het lunchadres hadden 
genegeerd gingen wij bij een bakery wat 
broodjes met vis, suikerbroodjes en muffins 
kopen om de honger te stillen. En dat smaakte 
nog goed ook. Om 14.30 uur kwamen we aan 
in ons hotel. Eigenlijk geen hotel maar een 
lodge, The Blue Magpie. Snel werden de 
kamers ingedeeld en daarna vertrokken 
Margo, Marlies, Herman, Nimal, Djanga en ik 
voor een wandeling door het tropische 
regenwoud van Singharaya Forest Reserve. Dit 
werd helaas geen groot succes. Het begon al 

snel te regenen en zelfs te onweren, waardoor weinig of geen bijzondere flora of fauna was 
te herkennen. Wel werden we drijfnat en hadden veel last van bloedzuigers op voeten en 
benen. Gerard en Wiel die in de Lodge waren gebleven waren banger dan ons geweest 
vanwege de hevige onweersbuien en felle regen. Ook ik 
vroeg onze gids of het niet te gevaarlijk was. Dat was niet het 
geval, dus liepen we alsmaar door, langzaam stijgend zo’n 4 
km. Toen hielden we vanwege de beschikbare tijd halt en 
gingen dezelfde weg weer terug. Wederom in de stromende 
regen. Het enige wat we te zien kregen was uiteraard veel 
groen woud, enkele watervalletjes, een vleesetende plant, 

een grote spin en een 
kameleon. Maar we hadden 
wel 8 km gelopen en dat was 
best lekker. We voelden ons hier in deze lodge en omgeving 
weer net als vroeger bij de verkenners en dat voelde goed. Na 
een goede nachtrust en een basic, maar goed verzorgd ontbijt 
(geroosterd brood, spiegeleitje, cocosrotti’s, marmelade, veel 
fruit en koffie en thee, zijn we om 08.00 vertrokken om terug te 
keren naar Hikkaduwa. We reden via Kalawana, Matugama en 
Aluthgama en dan de rest tot Baddegama over de autobaan. Via 
Bentota en Ambalangode.  

Na een eenvoudige lunch in ons hotel pakten we weer snel 
onze werkzaamheden voor 
de diverse projecten weer op. 
We gingen allemaal met tuk-
tuks naar Galle om inkopen te 
doen. Margo, Herman en 
Marlies gingen braces en 

ondersteuningsmiddelen 
kopen voor de bewoners van 



het Senior Home en Gerard, Wiel en ik samen met Vijitha en Reinuka de Silva   (ouders van 
Udari) de materialen halen voor hun 
dorpsschooltje. Rugzakken, flessen, drinkbekers, 
schriften, pennenetuis, pennen, potloden en 
gummen. 150 stuks van elk, voor ieder kind van 
alles een. Na het avondeten gingen Margo en 
Marlies alle meegenomen spullen ordenen voor 
de 2 grote workshops voor maandag en 
woensdag. Gerard en ik gingen met de 
hoteleigenaar Ajith da Silva op bezoek bij een 
zeer armzalig wonend gezin, waarvan de oma in 
het ziekenhuis ligt, de dochter net een miskraam 
heeft gehad. Zij wonen, oma, dochter met man 
en 2 kinderen in iets wat bij ons nauwelijks een 
schuurtje genoemd kan worden. Een hele trieste 
aanblik. De vraag is of wij voor dit gezin iets 

kunnen beteken. Dat gaan we zeker overwegen, maar daar hebben we toch eerst meer 
gegevens van de bewoners en andere informatie zoals eigendom grond e.d. voor nodig. 
 

Vandaag, maandag 22 april begonnen we 
meteen met het klaarmaken van de pakketten 
voor de kinderen van de school. Alles in de 
rugzakken doen, op een kamer van het hotel en 
zo dus 150 pakketten in totaal. Margo en Marlies 
gingen na de middag op weg naar Welivytia met 
een tuk-tuk, voor een rit van ruim 18 km. Zij zijn 
gaan inventariseren welke behoeften er zijn bij 
de meisjes van Lotus Home (en met name wat 
de voeding betreft) en wat wij hierin kunnen 
betekenen. De rest geniet van een rustige 
middag in het hotel en ik schrijf nu dit verhaal. 
Hopelijk genieten jullie dan een beetje met ons mee van al die fijne dingen die we hier beleven. 
 

Zondag 22 april: in de namiddag waren Marlies en Margo bij Lotus Home. Inventarisatie 
leverde op dat er af en toe nog gebrek is aan voeding en dat ze dan zelf 
moeten koken. De meisjes krijgen wel z.g. “Dana”, (geschonken eten door 
buurtbewoners), maar dat is niet voldoende. A.s. woensdag zullen de 
mannen de nodige voedselvoorraad gaan kopen en tevens zal er weer geld 
worden achtergelaten voor de komende maanden om voedsel te kopen. 
Zelf maakte ik een wandeling door Hikkaduwa, ging naar de bank en kocht 
een T-shirt voor vriend Bandu Hamers uit Partij (was beloofd). Een oude 
bekende, vroegere werknemer van Ranmal kwam ons bezoeken en bracht 
heerlijke groentenrotti’s voor ons mee. Van Pater Gerard kreeg hij een 

telefoon cadeau, waar hij bijzonder blij mee was. Na het avondeten werd nog even 
voorgewerkt voor de komende dagen. Alle verbandmaterialen, bandages, pleisters en vele 



andere soortgelijke artikelen werden gesorteerd voor de 
bestemming die eraan gegeven zal worden. Veel naar het 
ziekenhuis, voor de plaatselijke arts het nodige, en de rest 
voor het Senior Home. Uiteraard met heel veel dank aan de 
sponsoren die deze enorme berg materialen bij elkaar hebben 
gebracht.  

 
Maandag 23 april: bij het ontbijt een prachtig tafereeltje. Een 
ijsvogel toonde zijn schitterende kleuren bij zijn wasbeurt in 
het zwembad. Na het ontbijt gingen we met zijn allen naar het 
Senior Home voor het doen van een knutselworkshop ‘zelf kaarten maken’, opgezet door 
Marlies en Margo. Eerst met scheerschuim en een oud telefoonkaartje of pasje een achter-
grondkleur creëren en dan een lint rondom het vierkant, rechthoek of cirkel rijgen en tenslotte 
allerlei figuurtjes, zoals hartjes, vogeltjes, vlinders of andere afbeeldingen erop plakken. 

 

Gelukkig kregen we hulp van 3 leden van de familie de Silva uit Pinkanda; vader Vijitha, 
moeder Renuka, en dochter Udari hielpen ons niet alleen bij de vertaling maar staken ook de 
handen uit de mouwen bij de workshop. Overigens lieten Gerard, Herman, Wiel en ik zich ook 
niet kisten en hielpen graag een handje mee. Het was een heel gezellige morgen, waar maar 
liefst 26 bewoners van het Senior Home aan mee deden en dat met veel plezier! Genieten dus 
voor iedereen. Na afloop werden we allemaal d.w.z. de familie de Silva en wij, door de monnik 
Gunarathana getrakteerd op een heerlijke uitgebreide door hem zelf klaargemaakte lunch, 
waarvoor veel dank van onze kant. Zeer voldaan keerden eerst Herman en Wiel daarna 
Gerard, Marlies en Margo (zij deden nog wat inkopen in Baddegama) en ik als laatste (nog 

gesprek met 
Gunarathana en 
Shantha) terug met 
diverse tuk-tuks 
naar ons hotel in 
Hikkaduwa. Met 
beide heren sprak ik 
over de onder-
houdstoestand van 
het Senior Home, 

waarbij een drietal zaken de boventoon voerden: 



 
1. Achterstallig verfwerk 
2. Schoonhouden was- en douche ruimten 
3. Omheining naast keuken en rechterzijde van het terrein.  
 

De voorzijde (muur) en de linkerkant (palen in beton met vlechtwerk er tussen) van het terrein 
zijn klaar. Voor de rest (in totaal 61 + 116 meter) moeten de benodigde geldmiddelen nog 
gevonden worden. De kosten hiervoor bedragen ca. € 6500,00. Terug in het hotel konden we 
allemaal nog even genieten van het mooie weer. Of lekker aan het strand zitten of even een 
‘warme duik’ nemen. 

Graag willen we alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de benodigde spullen voor deze 
workshop heel hartelijk dankzeggen. Dankzij uw hulp was dit alles mogelijk. 

Dinsdag 24 april: vandaag begin ik met felicitaties aan mijn eigen lieve vrouw omdat we 
vandaag precies 48 jaar in lief en leed zijn getrouwd. Gisterenavond kregen we nog het goede 
nieuws dat Udari de Silva vanaf volgende week, samen met haar moeder Reinuka iedere week 
een 2 uur durende workshop gaat verzorgen in het Senior Home. Ze lieten gisteren al blijken 
hiervoor erg geschikt te zijn en dat is geweldig voor onze bewoners die nu wat meer 
afwisseling krijgen. Na wederom een heerlijk ontbijt 
met een Sri Lankaanse omelette, een mango juice en 
heerlijk fruit, laadden we ons busje vol met de 150 
gevulde rugzakken voor het naburig schooltje. We 
kwamen daar om 10.00 uur aan en werden op het 
kantoortje van de principal mevrouw G.V. Anusha 
Dilumi van de Akkaravissa Junior School in Pinkanda 
Dodanduwa hartelijk ontvangen. Haar werd duidelijk 
gemaakt dat deze donatie voornamelijk te danken is aan 
de 5 maanden geleden overleden partner van pater 
Gerard van den Beuken, Nell van der Aart. Zij, die eerder 
ook al meereisde naar Sri Lanka, bepaalde uitdrukkelijk 
bij haar overlijden dat ze geen bloemen etc. wilde, maar 
graag een donatie voor een project in Sri Lanka en dan liefst voor iets nieuws. Via Udari de 
Silva uit Pinkanda, die ik kende toen zij 2 jaar geleden 3 maanden in Nederland verbleef, legde 
ik samen met Gerard het contact met genoemde school. Gezamenlijk zorgde onze reisgroep 
met Udari en haar ouders dat er 150 gevulde rugzakken (erin een pennenetui, pen, potlood, 
gum, drinkfles en drinkbeker) vandaag aan de kinderen werden gegeven. Met uiteraard zeer 
veel dank aan pater Gerard, die de wens van lieve Nell van der Aart daarmee verzilverde.  



Toen we op het voorplein aankwamen stonden al heel wat kinderen te zwaaien. Het was 
prachtig om te zien hoe daarna klas voor klas ieder kind zijn/haar rugzak kwam halen bij ons 
busje. De meesten zeer trots met hun nieuwe aanwinst, sommigen nog niet gelukkig omdat 
ze een verkeerde rugzak hadden. Jongens met een meisjesmodel en andersom. Gelukkig werd 
er driftig geruild en al snel liep iedereen blij en voldaan rond op het voorplein.  

 

Nadat iedereen was voorzien sprak de principal nog een dankwoord uit met de wens en de 
hoop dat wij ook een volgend jaar voor ondersteuning kunnen zorgen. Ook een van de oudere 
meisjes sprak een dankwoord namens alle kinderen. Wij neusden nog wat rond in de diverse 
klaslokaaltjes. Meteen werd al duidelijk dat deze school het niet breed heeft en de 
schoolinventaris maar net voldoende is. Een van de onderwijzeressen gaf aan vooral het 
ontbreken van goede leesboeken voor de kinderen en goede sportbenodigheden te missen. 
Hard nodig voor goede educatie en lichaamsbeweging. Misschien iets voor volgend jaar? Zeer 
voldaan keerden we daarna terug in ons hotel. Na de middag ging ieder zijn eigen weg, d.w.z. 
of inkopen doen of even relaxen. Zelf ging ik een flink stuk lopen en tegelijk inkoop doen van 
de nodige vlees- en groenten Curry’s en kurkuma. Ook kocht ik 2 flessen heerlijke wijn die we 
vanavond zullen drinken op Anke’s en mijn 48 jarig gelukkige huwelijk. PROOST! 

Woensdag  25 april: vandaag weer een nieuwe mooie dag in Sri Lanka. Misschien wel de 
vruchtbaarste tot nog toe. Allereerst hartelijk dank voor de vele felicitaties voor de 48e 
huwelijksdag van Anke en mij. Heel vroeg opgestaan, te weten om 6.00 uur. Zit helemaal 
alleen aan de rand van het strand om enige berichten te schrijven en tegelijk genietend van 
een lekker kop thee met zicht op de kabbelende golven van een rustige oceaan. De afgelopen 
dagen was dat geheel anders. Er waren metershoge krachtige golven, waardoor zwemmen in 
de oceaan geen optie was. En..... ook deze morgen zag ik een ijsvogel die zich kwam wassen 
in het zwembad! 



Vandaag gaan we zijn allen naar het Senior Home voor het doen van een workshop Mandela’s 
of andere plaatjes kleuren. De kleuren en kleurboeken hebben uit Nederland meegenomen, 
met dank aan de sponsoren hiervan. 

Om 09.30 kwamen we aan in het Senior Home en de bewoners liepen al allemaal naar het 
hoofdgebouw voor de workshop. Het werd ontegenzeggelijk een kleurrijke morgen. De grote 
vellen met mandela’s en andere kleurplaten werden uit de grote boeken, die Claudia en Ans 
hadden gesponsord, gescheurd zodat iedereen zijn eigen afbeelding kon uitzoeken. Maar liefst 
25 bewoners deden mee en onder leiding van Marlies en Margo er werd met een geweldige 
inzet en heel veel plezier gekleurd met kleurpotloden en stiften. Ook Gerard en ik hielpen 
daarbij mee. De diverse foto’s zijn hiervan het bewijs. Na afloop van de workshop mochten  

 

alle mannen en vrouwen nog een nieuw kledingstuk uitzoeken uit de vele kleding die we uit 
Nederland hadden meegenomen. Dat werd net geen veldslag. Iedereen wilde voorkruipen 
maar Margo en Marlies wisten goede orde te scheppen en 
iedereen ging tevreden terug naar zijn kamer. Om 12.00 uur 
werden we weer verrast door monnik Gunarathana met een 
heerlijke lunch. Na de lunch gingen Margo, Marlies, Herman 
en Wiel terug naar Lotus Home. Tijdens de workshop gingen 
Wiel en Herman al inkopen doen d.w.z. een 
voedselvoorraad inslaan voor de meisjes voor de komende 
maand. Ze worden door de begeleidsters Shampa en Manel 
met open armen ontvangen. Marlies en Margo gingen 
fruitshoots maken voor de meisjes. Ze kregen daarbij hulp 
van een Duitse vrijwilligster Isabelle die 5 maanden in Sri 
Lanka verblijft en in Heerlen haar studie ergotherapie op Hogeschool Zuyd volgt. Spreekt dus 
ook nog goed Nederlands. Shampa en Manel waren heel trots toen ze nieuwe kleren kregen 
en gingen dat ook meteen voor iedereen showen. Toen Marlies en Margo afscheid moesten 
nemen stond hun het huilen nader dan het lachen, want waarschijnlijk zullen ze de meisjes nu 
twee jaar niet zien. Dus een moeilijk afscheid. Gerard en ik gingen na de lunch eerst naar de 
kledingwinkel in Baddegama om een poloshirt voor Gerard en een broek voor mij te kopen, 
waarin we beiden slaagden. Daarna naar het restaurant van Yasintha Dulani om te wachten 
op de dochter van Tilak. Tilak die we allemaal kennen als zeer harde werker (manus van alles) 
van het Senior Home en de Nuseryschool. Voor zijn arbeid ontvangt hij maar weinig loon, 
omdat hij officieel maar weinig uren maakt. Zijn dochter is net cum laude geslaagd voor haar 



examen en mag nu voor verdere opleiding 
naar de universiteit. Ze heeft daar een 
computer  (laptop) voor nodig die haar vader 
echt niet kan betalen. Wij besloten dus dit 
voor haar te doen en gingen samen met haar 
en met hulp van Yasintha naar de 
computerzaak van Baddegama “SINGER” om 
er een te kopen. Je kunt je natuurlijk de 
vreugde van het meisje “K.J. Rukshani” en 
haar moeder en broer, die er ook bij waren, 
wel voorstellen. En wij hielden er een heel 
fijn gevoel aan over. Bijna tegelijk keerden 
we allemaal terug in ons hotel om onder het 
genot van een Lion Biertje (mijn eerste deze trip) na te praten over deze zeer vruchtbare dag. 
Dat wij deze mooie dingen allemaal kunnen en mogen doen is vooral te danken aan de vele 
Sri Lankavrienden van eenieder van onze groep die ons financieel hebben gesteund. Waarvoor 
nogmaals HARTELIJK DANK! 

Donderdag 26 April 2018: Vanmorgen heel vroeg 
opgestaan. Zat al om 06.30 uur beneden aan het strand de 
administratie bij te werken. Volop zon, rustige oceaan en 
fluitende vogels. Lila, een van de koks, maakte al een 
heerlijke pot thee voor me. Het plan was om voor de 
middag te relaxen, maar ik besloot toch om samen met de 
vader en moeder van Udari naar Galle te gaan om nog eens 
28 rugzakken met 
inhoud te gaan kopen 

voor die kinderen, die er afgelopen dinsdag geen hebben 
gekregen. Snel 
stopten we ze 
weer vol met 
een drinkfles en 
drinkbeker, een 
pennenetui met 
een pen, potlood en gum. Aangekomen in de 
school stond al een rij kinderen te wachten op hun 
rugzak.  Nu was iedereen tevreden en alle 178 
kinderen hebben een rugzak ontvangen.  De 
principal van de school dankte nogmaals hartelijk 
voor de donatie en ook wij gingen tevreden 
terugwaarts naar het hotel. Daar stond de bus al op 
ons te wachten om naar het Senior Home te gaan. 
Vlug allemaal nog een kop soep en om 12.30 uur 
kwamen we in Baddegama aan, waar de bewoners 
al zaten te wachten op de bus. Om 13.15 uur, 
iedereen in de bus en via de autoweg naar de plaats 

Kalutara om de plaatselijke boeddhistische tempel te bezoeken.  



We kwamen er om 14.15 
uur aan en er moest heel 
wat werk verricht worden 
om iedereen de vele 
trappen omhoog naar boven 
te krijgen. Boven kwamen 
we meteen bij de 
offerplaatsen van de tempel 
en we legden daar de bij de 

ingang gekochte bloemen neer voor onze eigen intenties, maar 
vooral ook voor de vorige week geopereerde vriendin van ons en 
een goede vriend die ernstig ziek is. De bewoners beleefden dit 
geheel op hun eigen manier en offerden bloemen en/of zaten 
apart ergens te bidden. Bij deze tempel was ook een hele grote Stupa met binnenin rondom 
prachtige afbeeldingen van het leven van boeddha en diverse grote Boeddhabeelden.  

 

Een vrij nieuwe Stupa waar nog volop aan gewerkt werd. Na 1,5 uur begaf iedereen zich weer 
met of zonder hulp de trappen af naar beneden en konden we nadat er nog enkele donaties 
werden gedaan (allemaal met een kwitantie) terug naar hotel Ranmal. Deze keer niet via de 
autoweg, maar de mooie maar ook drukke weg langs de oceaan. Onze chauffeur leek wel Max 

Verstappen en ik maande hem tot langzamer rijden i.v.m. 
de veiligheid van de inzittenden. Wij kwamen dan ook om 
17.00 uur aan en daar het 
tweede gedeelte van het feest 
voor de bewoners beginnen. 
Een klein muziekgroepje 
speelde er al lustig op los met 
allerlei Sri Lankaanse liedjes. 
Meteen werd er gedanst. Ook 
door enkelen, waarvan je 
helemaal niet zou verwachten. De stemming zat er direct 
al goed in. Om 18.00 uur stopte de muziek even en gingen 

de meesten een half uurtje paraderen op het strand. Volop genietend van de oceaan en van 
elkaar. Vele foto’s werden gemaakt en veel plezier. Daarna mochten we allemaal aanvangen 
aan een fantastisch opgezet buffet. Inmiddels waren er nog enkele gasten komen aansluiten, 
te weten Mahanama Subasinghe en zijn hele gezin en eveneens Vijitha de Silva met vrouw en 
kinderen. Ook van de partij was Isabelle Walliser, die 5 maanden lang stage loopt in Sri Lanka, 
in het Senior Home verblijft en werkt met de meisjes van Lotus Home. Weer werd er gezongen 



en gedanst, maar om 20.30 uur kwam een einde aan dit jaarlijks uitstapje voor de bewoners 
van het Senior Home, met dank aan het uitstekend muziekbandje, het keukenpersoneel en 
hotelpersoneel en natuurlijk eigenaar Da Silva en echtgenote. Zeer voldaan, maar ook wat 
moe genoten we samen nog even na voordat we gingen slapen. Wederom wil ik namens ons 
allemaal een welgemeend dank je wel uitspreken naar al die welgemeende donaties die we 
mochten ontvangen om dit mogelijk te maken. 

Vrijdag 27 april: laatste avond in Ranmal en vertrek naar huis.  

Gisterenavond werden we door de familie da Silva 
(eigenaren van het hotel) getrakteerd op een 
heerlijke barbecue. Zeer uitgebreid met kreeft, 
lekkere vis, kip, lekkere salades, rijst en chips en 
daarbij een heerlijke rode wijn. Wat een 
gastvrijheid! Maar niet alleen die avond, twee 
weken lang stonden deze mensen helemaal voor 
ons klaar. Zowel de eigenaren, als het 
keukenpersoneel, de bediening en de kamerboys. 
Graag willen we hen dan ook van harte bedanken 
voor hun uitstekende service. Wie ik zeker ook wil 
bedanken zijn mijn medereizigers, Margo, Marlies, 
Wiel, Gerard en Herman. Ongelofelijk hoe deze 
mensen een groot deel van hun vakantie opofferen 

om in dienst te staan van hen die het veel moeilijker hebben dan ons. En niet alleen tijdens 
onze trip, maar al maanden van te voren zijn ze met de voorbereidingen bezig. Kleding 
inzamelen, materialen voor het houden van workshops, presentjes voor de bewoners van het 
Senior Home, Lotus Home en het St.Vincent’s Home etc. etc. Hun koffers herbergen meer 
spullen voor anderen dan hun eigen zaken. Beste Margo, Marlies, Wiel, Gerard en Herman, 
jullie zijn kanjers en uit het goede hout gesneden. Al voor de 4e keer hebben we samen weer 
iets kunnen betekenen voor hen die het minder goed hebben dan ons. Zeer bedankt daarvoor 

Zaterdag 28 april: al om 04.00 uur opgestaan om tijdig te vetrekken naar de AirPort in 
Colombo. In het hotel stond de koffie/ thee met 
sandwiches al voor ons klaar en dat op zo’n tijdstip. 
Weer een bewijs voor de aparte service voor onze 
reisgroep. Tenslotte sluit ik mijn verslaggeving van 
deze naar mijn mening zeer geslaagde reis af met 
bijzondere dank aan al onze donateurs die dit mogelijk 
hebben gemaakt. D.w.z. niet voor de reis- en 



verblijfkosten van de leden van de reisgroep, want die betalen uiteraard alles geheel zelf. 
Maar wel zoals iedereen op onze website kan lezen “Helpen om te Helpen” in het Senior Home 
te Baddegama en sinds enkele jaren ook bij Lotus Home te Wellevitya, St.Vincent’s Home in 
Maggone en dit jaar ook een school in Akkerawessa. Chapeau! Een laatste dank je wel aan 
onze facebookvolgers voor hun reacties! 

 

 
 
Sri Lanka, 28 april 2018 
Jo Knubben. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946909325488303&set=a.517357715110135.1073741834.100005077334431&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=946909325488303&set=a.517357715110135.1073741834.100005077334431&type=3

