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STAND VAN ZAKEN SRI LANKA  

Ook in Sri Lanka hebben we te maken met een z.g. derde coronagolf. Vooral in de 

periode november 2020 t/m maart 2021 was er een enorme toename van het aantal 

positieve gevallen. In vergelijking met Nederland zijn de aantallen weliswaar 

aanzienlijk lager, maar de economische impact is vele malen groter dan hier. Tot nog 

toe zijn er in Sri Lanka in totaal 95131 positieve gevallen geconstateerd. Hiervan zijn 

er 598 overleden en zijn er 91631 weer hersteld. Gelukkig zijn wel de scholen en 

winkels weer geopend. Vliegen van en naar Sri Lanka is slechts bij uitzondering 

mogelijk, maar dan geldt een qaurantaineverplichting van 2 weken. Wat het 

vaccineren betreft loopt Sri Lanka ver achter. Eerst op 7 maart jl. werden de eerste 

vaccins geleverd aan Sri Lanka. Slechts  250.000 van 

de ruim 21 miljoen inwoners hebben op dit moment de 

eerste prik gehad. Pas in de tweede helft van 2021 

komen er extra vaccins, maar ook dan zal nog niet de 

helft van alle Sri Lankanen zijn ingeënt. Het gaat dus 

nog een hele tijd duren voordat iedereen aan de beurt 

is geweest. 

SENIOR HOME 

Het Senior Home, waar onze ouderen verblijven, is ook weer open en daardoor 

kunnen de bewoners het Home verlaten en/of bezoek krijgen. Helaas kunnen er door 

corona nog geen nieuwe bewoners worden opgenomen. De 21 

bewoners die er nu zijn, zijn gezond en wel en dankzij onze 

driemaandelijkse bijdragen (€ 1.800,00) is er voldoende voedsel 

aanwezig. De aanvankelijk geplande einddatum van ons project 

(eind 2021) zal door de invloed van covid-19 waarschijnlijk niet 

gehaald worden, waardoor wij iets langer nog de kosten voor onze 

rekening zullen nemen.  

ACTIE VOEDSELHULP 

Na de succesvolle actie “Voedselhulp Sri Lanka” in juli 2020, startte 

Jo Knubben, samen met zijn reisgenoot Sandra Ramaekers uit 
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Hulsberg, in januari een tweede ronde en er konden weer 600 voedselpakketten 

worden uitgedeeld door monnik Piyananda en zijn helpers. Heel hard nodig omdat er 

nog velen zijn zonder werk, zonder inkomen en geen enkel vangnet hebben.  

 

                     Mensen mogen zelf hun voedselpakket kopen in de winkel 
 

 
In samenwerking met stichting Senehasa 
organiseerden Sandra en Jo begin maart een nieuw 
actie voor hulp aan Sri Lanka. Nu haalden zij geld 
op voor het inrichten van een z.g. “slim” leslokaal, 
d.w.z. een klas waar met behulp van moderne 
leermiddelen les gegeven kan worden. Dat 
betekende o.a. de aanschaf van een groot 
interactief paneel, een projector, een aantal 
computers en diverse tablets.  
 

           Interactief paneel 
 
De actie verliep voorspoedig en op 24 maart kon deze klas officieel worden geopend. 
Dagelijks worden er nu lessen gegeven aan studenten die hier enorm voordeel mee 
kunnen behalen.  
 
 
Oprecht danken wij dan ook al die gulle gevers die dit mogelijk hebben gemaakt. Met 
name de stichting Rinévé, de Missionarissen Oblaten in Nederland, Stichting De 
Bruijn-Kleijnen en onze eigen stichting Senehasa. Maar zeker ook alle andere 
donateurs (en dat zijn er vele) die een bijdrage hebben geleverd. Fantastisch hoeveel 
mensen iets over hebben voor het lot van deze minderbedeelden. 
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BEZOEK AAN SRI LANKA 

Ook ons geplande bezoek in 2021 aan het Senior Home kan helaas niet doorgaan en 
we zullen moeten afwachten totdat het weer mogelijk wordt. Dat betekent in ieder geval 
niet eerder dan in 2022. Eerst moet bijna iedereen gevaccineerd zijn en we gaan 
overigens pas als het veilig en verantwoord kan.  
 
DIVERSEN 

                Voedselpakketten           Kleding 

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

een aantal andere zaken. Zo betaalden wij de reparatie van het dak van een huis dat  

         Getroffen door de storm                                     Dak na reparatie 

door storm was verwoest, voor een tweetal studenten hun schoolgeld, kochten we een 

laptop voor een andere student, betaalden we medicijnen voor een half jaar voor een 

nierpatiënt, voldeden we de kosten van een oogoperatie en verzorgden wij voor 

diverse gezinnen voedselpakketten en kleding ter gelegenheid van de viering van het 

boeddhistisch nieuwjaar op 14 april. 
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SINGALEES EN TAMIL NIEUWJAAR (ALUTH AVURUDDA) 

In Sri Lanka vieren ze net als wij ook oud en nieuw. Maar het Singalees en Tamil 

Nieuwjaar is vaak op 14 april. De avond er voor zijn er allerlei festiviteiten met drinken 

en snacks. Waar wij oliebollen eten bakken de Singalezen en Tamilezen uit Sri Lanka 

hun snacks ook in het vet. 

 

TENSLOTTE  

Onze hulp aan Sri Lanka is nog steeds onontbeerlijk. Zeker als er weer zaken 

gebeuren zoals afgelopen jaar. Door corona is het land vooral economisch ver 

teruggeworpen. Ook ons project heeft hiermee te maken, maar gelukkig is met de 

bewoners verder alles oké. Hoe groot de schade is weten we nu nog niet. Eerst zal 

iedereen gevaccineerd moeten zijn voordat het normale leven weer doorgang kan 

vinden. Tot die tijd hebben ze onze hulp nog hard nodig! 

 

 

Wij wensen u, ondanks alles, een hele fijne 

zomer toe en hopen ook dat de bewoners 

van het Senior Home een zonnige toekomst 

tegemoet kunnen zien! 


