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Lieve familieleden en vrienden,
Het is alweer enkele maanden geleden dat ik
met mijn dochter Dominique uit Sri Lanka zijn
terug gekomen.
De tijd gaat snel, maar voor sommige mensen
duurt het leven ook maar kort.
Zoals voor de kleine Kumara. Zij werd 14
maanden geleden met een levensgevaarlijke
hartaandoening geboren. Haar ouders zijn
arm en komen uit het binnenland van
Srilanka. Een paar roepies per dag verdienen
ze met werken op rijstvelden of op theeplantages. Kumara is de jongste van drie kinderen.
Het gezin woont in een klein huisje, zonder
water en stroom.
De levensreddende operatie van Kumara kost
2000 euro.
Ze zijn gaan bedelen, hebben hun huis verpand en hun grondstuk verkocht. Dan hebben ze nog een
tekort van 500 euro.
Wij hebben deze familie in de hartkliniek van Colombo leren kennen en hebben het restbedrag betaald.
Ze huilden van vreugde.
Kumara kon eindelijk geopereerd worden. De operatie verliep probleemloos.
Op de intensive care begonnen
echter de problemen. Infecties,
inwendige bloedingen en de
nieren lieten het afweten.
Kumara is 14 dagen postoperatief
gestorven.
Haar ouders die al hun materiele
dingen verloren hadden, verloren
ook nog hun kind.
De direkteur van de kliniek is
keihard en onmenselijk. Geld is
het enige dat telt.
Als de rekening voor de intensieve behandeling niet betaald is,
mogen ze hun overleden dochter
niet menemen om het in hun
eigen dorp te begraven.
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Toen wij dit vreselijke bericht kregen zijn we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gegaan .We troffen daar
een onbeschrijfelijk verdrietige en vermoeide familie.
Op moeders wens hebben Shashika en ik met Kumaras moeder het dode meisje in het lijkenhuis
bezocht. Moeders verdriet zal ik nooit vergeten, je kon het voelen. Het was hartverscheurend.
We hebben met haar gehuild. De laatste rekening hebben we betaald.
Voor 8 andere kinderen konden we de levensreddende operatie betalen. Toch staan er nu nog 5 kinderen
op onze wachtlijst. Een operatie is dringend nodig.

We ondersteunen 35 families en hebben ze allemaal bezocht. Voor 5 families wordt een nieuw huis en
voor 1 familie een winkeltje gebouwd.
Vele jonge mensen hebben we een opleiding gefinanciert.

Een jaar geleden heb ik over een familie
verteld waarvan de vader weggegaan
is.
Ook de koe, die voor een beetje geld
gezorgd heeft door de opbrengst van
de melk, werd door hem meegenomen.
Voor deze moeder met haar 4 kinderen
kochten wij een nieuwe koe.
4 families hebben we weer los-gelaten.
Ze hebben nu een veilig huis en kregen
van ons de nodige steun om zelfstandig

verder te kunnen.
We deden dit, door hen te
ondersteunen met een opleiding, fietsen of naaimachine.
We hebben individueel de
hulp gegeven die deze familie nodig had.
Nu
hebben we weer 4
nieuwe families opgenomen
die onze hulp dringend
nodig hebben .

Mijn normale leven weer in Duitsland. is weer begonnen. Domi en ik zullen nog veel met elkaar praten
om datgene wat we gezien en beleefd hebben te verwerken.
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Begin November hebben samen met een zeer geangageerde Koorleidster van 3 Kinderkoren een BenefietKinder-Musical in onze lokale bioscoop georganiseerd.
Vooraf aan deze voosrtelling heb ik verteld over de
ervaringen van onze laatste reis naar Sri Lanka. Met de
opbrengst van deze voorstelling hebben we nog voor
de feestdagen een kind in Sril Lanka laten opereren.

Met jullie hulp kunnen we hopelijk nog veel families en kinderen helpen die in hun leven niet zoveel
geluk hebben als wij. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning.
Raymond, Dominique, Michel en ik wensen jullie prettige kerstdagen en
een gezond en gelukkig nieuwjaar
Carla Hermens
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