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Lieve vrienden,
Nu het bijna een jaar geleden is dat de stichting Pro Lanka is opgeheven, wil ik
het einde van het jaar en het voor de deur staande Kerstfeest als kans nemen
om jullie over mijn activiteiten van dit jaar te vertellen wat betreft de hulp voor
Sri Lanka.
Vanwege uw vrijgevigheid hebben wij in 2011 alles bij elkaar 7050 Euro opgehaald. Op 30 november ben ik in het gezelschap van Reinhard Hübner, een
vriend en ondersteuner van onze vereniging 9 dagen naar Sri Lanka geweest.
Zoals altijd hebben we bij Shashika en haar familie een hartelijk welkom en
steun gevonden.
In het zuiden, bij Ambalantoda, bezochten we twee gezinnen die we al
ongeveer drie jaar steunen.
De eerste familie is een oma met haar twee kleinkinderen, nadat de moeder
twee jaar geleden is overleden aan kanker. De oma is oud en ziek en krijgt van
de staat slechts 250 roepies per maand. Dat is omgerekend nog geen 2 Euro,
daar kun je niet van leven. Met jullie geld kan een passende opleiding voor de
kinderen in gang gezet worden.
De tweede familie bestaat uit een gehandicapte moeder met twee dochters. De
moeder is naaister. Ze kan dit beroep als gevolg van ziekte maar beperkt uitvoeren, want ze kan haar linker hand niet bewegen en een operatie is helaas niet
mogelijk. Van de staat krijgt ze geen geld. Met jullie hulp kan de familie onderhouden worden en kunnen beide meisjes naar school.
Ook steunen wij in
het zuiden een
jonge vrouw die
een studie volgt,
zelf zou ze deze niet
kunnen financieren.
Verder
landinwaarts, in een
regenwoudlandschap in Ratnapura,
waar mensen meer
slecht dan goed
van het aftappen
van rubberbomen
en het plukken van
theebladeren kunnen leven, ondersteunen wij in totaal 6 schoolkinderen die
alleen door hun moeder opgevoed worden.

Zij verdienen te weinig om school, schriften en geld voor de bus te kunnen betalen. Zonder onze hulp
zouden deze kinderen gedwongen zijn thuis te blijven, terwijl hun vrienden naar school gaan.
Voor een alleenstaande moeder met twee dochters hebben wij het huis, of beter gezegd, de hut waarin ze
gehuurd woonden, gekocht. Daardoor is de verhuurder, bij wie ze de huur door (slaven)arbeid moest
betalen, in de toekomst gedwongen hun loon te betalen, zodat de familie een regelmatig inkomen heeft.
We hebben een tweede gezin met twee gehandicapte 9-jarige kinderen bezocht. Een van de jongens is
doof en kan daarom ook niet praten. Door jullie hulp wordt er een hoorapparaat aangemeten. De andere
jongen is fysiek zwaar gehandicapt en krijgt dankzij uw hulp een speciaal op maat gemaakte stoel.
In een tempel in het binnenland hebben we een jonge monnik bezocht.
Hij zorgt iedere zondag voor de
kinderen in het dorp. Gezien het aan
alles ontbreekt, zorgen wij voor
banken, 2 schoolborden en schrijfwaren.
In juli kwam een wanhopige moeder
met haar 18-maanden oude dochter
die lijdt aan een hartafwijking, naar
Shashika toe. De familie is heel arm.
De vader werkt als rijstboer in het
binnenland. De familie woont in een
eenvoudige houten hut. Ze waren om
financiële redenen niet in staat te
betalen voor de zeer noodzakelijke
hartoperatie. Op 7 juli werd Heshani
dankzij uw giften geopereerd. Het
gaat ondertussen erg goed met
haar.
Voor een 8-jarige lichamelijk gehandicapte jongen
hebben wij van jullie giften een rolstoel gekocht.
Ook hebben we voor de familie matrassen en
verzorgingsproducten, zoals luiers, drinkflessen en
melkpoeder bezorgt.
In de buurt van Alutgama aan de westkust hebben
we een alleenstaande jonge moeder met haar 14maanden oude dochter bezocht. Ze leven in
onmenselijke omstandigheden en het kleine meisje
is bovendien blind en heeft een hartafwijking.

De moeder werkt praktisch als loonslaaf en heeft
niet genoeg geld voor eten en drinken, laat staan
dat ze haar kind kan helpen.
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Shashika krijgt haar tweede kind in maart.
Momenteel werkt ze en gaat daarnaast naar
school. Ze heeft daarvoor steun nodig. Met
hulp van jullie giften zal deze moeder een
kans op een betere toekomst krijgen en een
redelijk inkomen als huishoudster. Of wij op
het gebied van gezondheid iets voor haar
dochter kunnen doen is nog niet duidelijk.
Het kleine meisje is in haar ontwikkeling
sterk achtergebleven. Wij kijken of we later
misschien iets voor haar kunnen doen.
Tot slot heb ik in Shashika’s dorp voor 40
zwangere vrouwen een voorlichting over de
zwangerschap en geboorte gehouden. Ik
mocht dat doen, omdat ik als verpleegkundige jaren heb gewerkt in de verloskamer.
Een arts heeft voor mij vertaald. Ze hebben
ook een prospectus met adviezen voor de
jonge familie samengesteld. Wij hebben
deze prospectus gefinancierd. Bij deze gelegenheid heb ik het eerste exemplaar officieel
overhandigd.
Na deze lezing hebben de
arts, de verloskundigen en ik nog het een en ander besproken. Als volgende stap willen ze postnatale
gymnastiek gaan aanbieden. Ik blijf in contact met het ziekenhuis.

Nu ik weer thuis ben, ervaar ik heel veel verschillende gevoelens; aan de ene kant ben ik treurig, omdat
onze handen gebonden zijn en maar heel beperkt kunnen helpen. Aan de andere kant ben ik dankbaar,
omdat ik met jullie hulp in ieder geval een beetje kan doen.

Ik ben blij dat ik een
familie heb waarbij ik
me veilig voel. Ik ben
bedroefd, omdat ik
niet begrijp waarom
mensen zo’n vreselijk
noodlot
moeten
beleven. Ze moeten
niet alleen ziektes
accepteren, of de
dood
van
hun
geliefden; hun leven is
bovenal eenzaam en
hopeloos. Ze hebben
altijd honger en zijn
altijd bang. Ze willen
het liefst niet meer
leven, alleen hun
kinderen
zorgen
ervoor dat ze blijven
vechten.
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Veel leed, nood en ellende hebben we gezien.
Moeders hebben gehuild, terwijl ze hun leven
beschreven. Deze herinneringen blijven me bij. Daar
zal ik nooit aan wennen. Ze geven me ook de energie om nog meer voor deze mensen te vechten.
Voor jullie ondersteuning ben ik zeer dankbaar en
hoop daar ook op in de toekomst.
Ik wens jullie een fijne kerst en een gelukkig 2012.
Liefs,

Carla Hermens

Ik ben voor de eerste keer met Carla meegegaan naar Sri Lanka en kan haar beschrijving van de situatie,
in welke omstandigheden arme mensen daar moeten leven alleen maar bevestigen. Ook ik was
geschrokken van de nood en ellende waarin ernstig zieke mensen leven. De beelden van verminkte
kinderen, op kale vloeren in ellendige hutten zonder ramen en deuren en deels zonder stroom en water
achtervolgen me nog steeds. Ik zal in elk geval Carla bij haar hulp, waarvoor wij haar niet genoeg kunnen
bedanken, verder steunen.
Een fijne kerst en een goede jaarwisseling wenst jullie
Reinhard Hübner
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