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Het jaar 2020 is in allerlei opzichten een jaar dat we niet snel zullen vergeten. De 

gehele wereld kreeg te maken met het corona virus en het land Sri Lanka werd 

voor de zoveelste geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. Eerst de 

tsunami van 2004, daarna de strijd tussen de Singalezen en de Tamils (t/m 2009) 

in 2019 de terroristische aanslagen op kerken en hotels en nu deze 

verschrikkelijke pandemie. Vanaf begin maart en ook diverse keren daarna was 

er in het land een volledige lock down. Het gevolg hiervan was en is dat er betrekkelijk weinig mensen aan 

het virus overleden, doch economisch kreeg Sri Lanka opnieuw een geweldige dreun. Scholen, kerken, 

vele winkels en het Senior Home gesloten, geen werk voor velen, geen inkomen en geen vangnet zoals 

hier in Nederland. Desondanks ging het leven ”gewoon” door en waren er nog genoeg momenten om bij 

stil te staan. 

 

SENIOR HOME 

 

Aan het eind van dit jaar zijn er nog slechts 21 bewoners en vanwege corona kunnen er voorlopig geen 

nieuwe bewoners worden opgenomen. Afgelopen jaar zijn er een vijftal overleden en enkelen zijn 

overgeplaatst naar een verpleeghuis. Grootste probleem was 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 dat veel minder het geval en waren ze aangewezen 

op hulp van buitenaf. Dat geldt overigens ook voor al 

die mensen die zonder werk en zonder inkomen thuis 

zaten. Naar aanleiding daarvan is onze secretaris, Jo 

Knubben een actie ”Voedselhulp Sri Lanka” gestart. 

Helaas was een bezoek aan Sri Lanka niet mogelijk 

vanwege het corona virus, maar gelukkig hebben wij 

vanuit Nederland toch kunnen helpen. 

 

VOEDSELHULP SRI LANKA 

 

Samen met zijn reisgenoten van 2019 heeft Jo in de maand juli een 

inzamelingsactie gestart voor voedselhulp samen met de plaatselijke 

monniken in Sri Lanka. Eén van de monniken, tevens hoofd van de plaatselijke 

school, Damala Piyananda, heeft de afgelopen 6 maanden gezorgd voor 

verspreiding van voedselpakketten aan hen die ’t het hardste nodig hadden. 

Eén pakketje kostte € 12,50 en daarvan kon een gezin een hele week eten. En 
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die actie liep voortreffelijk. De actiegroep haalde € 25.000 op en tot nog toe zijn er bijna 

2000 van zulke pakketten verspreid. Uiteraard worden de pakketten ter plaatse 

gemaakt en wij zorgen voor de betaling. De actie loopt nog steeds want het is heel hard 

nodig.  

 

AKKARAVISSA SCHOOL TE PINKANDA 

 

Deze Junior School bezochten we voor het eerst in 2018 en 

ook dit jaar ondersteunden we hen door middel van het 

bekostigen van een stukje verbouwing in de school. Zoals 

alle scholen in Sri Lanka was ook deze school vanaf begin 

maart gesloten en zodoende kon een kleine 

verbouwing/verandering plaatsvinden. Er werd een 

scheidingswand aangebracht, waardoor een lokaal werd 

opgesplitst in meerdere delen, waardoor meer activiteiten 

tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 

 

ST.VINCENT’S HOME 

 

Ook ons jaarlijkse bezoek aan jongereninstituut St.Vincent’s 

Home in de plaats Maggone hebben we helaas moeten 

missen. Dit project, oorspronkelijk van de congregatie van de 

Oblaten van Maria, heeft al jaren onze extra aandacht. Pater 

Oblaat Gerard van den Beuken, voormalig pastoor van 

Hulsberg reisde al 5 maal mee naar Sri Lanka en dat heeft 

geleid tot een intense samenwerking tussen deze congregatie 

en de stichting Senehasa. Het instituut werd financieel 

ondersteund met een bijdrage van € 2.500,00. 

 

DIVERSEN 

 

Een triest bericht ontvingen wij in februari van dit jaar. Toen overleed onze grote Sri 

Lankavriend Wiel Bongaarts uit Meerssen. Wiel had zijn hart verpand aan de arme 

mensen in Sri Lanka en bezocht onze projecten maar liefst 4 maal. Met veel dankbaarheid 

koesteren wij de herinneringen aan Wiel. 

 

Naast onze vaste periodieke betalingen aan het Senior Home 

droegen wij ook bij aan een aantal andere zaken. O.a. betaalden 

wij  een tweetal oogoperaties (incl. alle medicijnen), kochten een hoorapparaat 

voor een oudere man, lieten het meubilair van een school opknappen en 

kochten laptops voor een drietal studenten.  

 

Al deze zaken waren slechts mogelijk door de vele giften en donaties die wij mochten ontvangen. Naast 

zeer veel kleinere bijdragen waren er dit jaar ook een aantal grotere giften. Dank aan met name 

Steunfonds Rinévé, de Congregatie der Oblaten in Nederland en België, de stichting de Bruijn-Kleinen, het 
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Platform Wereldburgerschap en onze secretaris Jo voor de jamopbrengst. Maar ook al die andere gulle 

gevers zeggen we oprecht hartelijk dank. Wij zijn bijzonder blij dat er zoveel mensen achter onze projecten 

staan. 

 

Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2021 op onze donateurs te kunnen rekenen.   
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