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Lich, 8 Januar 2010
Beste vrienden en familie
Voor Srilanka was 2009 een moeilijk jaar. De burgeroorlog heeft vele mensenlevens gekost.
Gelukkig is er in het voorjaar een einde gekomen aan de jarenlange oorlog tussen de Tamilen en de
Singalesen. Hopenlijk blijft dat zo. Het is voor de bewoners van levensbelang dat het tourisme
toeneemt. Hoe meer vakantiegangers dit buitengewone eiland met zijn vriendelijke bewoners
bezoeken hoe minder mensen honger leiden.
In september ben ik een weekje in Srilanka geweest. Zo
aangenaam ontspannen heb ik dit land nog nooit beleeft.
Voorheen was het niet mogelijk zich in alle hoeken vrij te
bewegen. Omdat ik maar kort hier was heb ik niet alle
families kunnen bezoeken. Shashika, die vele van jullie
persoonlijk ontmoet hebben doet haar werk uitstekend. Zij
bezoekt iedere familie 4 keer per jaar.
Voor vele jonge mensen hebben wij een opleiding gefinanciert. Enkele families hebben het afgelopen jaar een betere
behuizing gekregen.
Helpen wordt steeds moeilijker omdat de prijzen in srilanka
erg snel steigen. 5 jaar geleden konden wij voor 2 tot 3000 Euro een eenvoudig huis bouwen. Deze
prijzen zijn momenteel verdubbeld. Een kilo rijst koste toen 30 cent en nu 70. Daarbij komt nog dat het
steeds moeilijker wordt Geld bij mekaar te krijgen, ook hier hebben vele mensen financiele probemen.
Toch is het ons gelukt vele families zelfstandig te maken. We hebben bereikt dat aleenstaande moeders
nu zelf voor het levensonderhoud van hun gezin kunnen zorgen. Verder hebben we ook dit jaar weer
voor een paar doodzieke kinderen een hartoperatie betaald. Zonder onze hulp zouden ze binnen
afzienbare tijd sterven.
Ik wil me bij deze hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen en steun. In februari ga ik met Dominique 2
weken naar srilanka en bezoek
al onze families.
Als jullie meer informatie willen bel me dan gerust.
Carla Hermens
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