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Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Op 29 januari 2006 heb ik mijn eerste officiële actie voor Prolanka 
e.V.  ten uitvoer gebracht. In Colombo werd ik afgehaald door Shashika en Nuwan, mijn twee beste vrien-
den op Sri Lanka. Zij hebben mij gedurende de drie weken van mijn verblijf daar begeleid en zij zullen ook 
verder voor ons werkzaam zijn in de tijd, dat ik daar niet zelf aanwezig zal zijn. We hebben op het moment 
25 peetschappen  op Sri Lanka. Dat betekent, dat we met financiële middelen families ondersteunen, die 
het water aan de lippen staat.

Het is moeilijk te beschrijven, wat ik meegemaakt 
heb, en voor mij evenmin gemakkelijk te ver-werken.  
In het zuiden, waar veel familie-vaders het leven 
verloren hebben bij de tsunami-katastrofe, leven 
moeders midden in de rimboe met soms vijf tot zes 
kleine kinderen. De dichtst-bijzijnde buren wonen 
een heel eind weg. Deze families leven in vervallen 
lemen hutten zonder stroom, zonder toilet en 
zonder water. Sommigen moeten twee tot vier 
kilometer lopen tot de eerste waterplaats!
Ze leven tussen giftige slangen als cobra’s, pythons 
en ‘marfiles’ (deze uiterst gevaarlijke slangen vallen 
’s nachts mensen aan en zuigen zo veel bloed uit 
hun lichaam, dat ze sterven). Als de mensen ’s nachts hun hut uit gaan om hun behoefte te doen, kan hen 
dat het leven kosten. Zo goed als elke avond doden de bewoners een giftige slang in de onmiddellijke 
nabijheid van hun huis. Deze slangen leggen hun eieren graag in holtes onder de lemen hutten, omdat 
het daar altijd vochtig en warm is. Tijdens zo’n familiebezoek werd ons aangeraden het huis niet te 
betreden, omdat er een cobra binnen zou kunnen zitten. Soms ook overvallen wilde olifanten de hutten 
om het karige eten van de bewoners te stelen. Daarbij worden de hutten doorgaans helemaal 
verwoest.

Mensen wonen in “huizen” 
die bij ons eerder als “stal” 
betiteld zouden worden : één 
kamer, geen stoel, geen tafel, 
soms maar één bed zonder 
matras. De mensen slapen 
bijna allemaal op een mat,  op 
de hobbelige lemen bodem. 
Kunt u zich voorstellen, dat u 
zo zou moeten leven? Als 
mijn vrienden mij daar alleen 
achter zouden laten, zou ik 
dat niet overleven.



De kinderen zijn, ook al zijn ze verder gezond, vaak te mager 
en te klein. Vaak krijgen ze per dag slechts één enkele 
maaltijd, welke bestaat uit brood, rijst en bananen. Veel kin-
deren hebben geen schoenen. En ze kunnen ook niet altijd 
naar school. Als ze bijvoorbeeld geen schriften hebben om in 
te schrijven, worden ze niet toegelaten op school. En dan hui-
len ze, omdat ze hun vriendjes niet kunnen zien. Hun moeders 
hebben geen enkele opleiding en ze verdienen op de rijst-
velden slechts één euro per dag. Maar vaak ook verdienen ze 
helemaal niets, omdat er per jaar maar voor ongeveer zes 
maanden werk is op de rijstvelden.
 Op dit moment worden er door ons vier nieuwe, stevige, ste-
nen huizen gebouwd om families een beschermde plek te 
bieden om te leven. Ik heb aan een moeder gevraagd of ze 
geen angst kende. Daarop antwoordde ze mij: angst, wat is 
dat?

We zijn in het noorden en in het zuiden geweest en ook 
aan de kust. Maar dan wel op die plaatsen, waar andere 
organisaties niet komen. Ik zou u zo graag eens laten 
voelen, wat er door mij heen gaat, als ik een 
hulpbehoe-vende familie bezoek. In de ogen van de 
moeder ziet men een mengeling van vreugde en 
verdriet. Ik kan dit voelen en als zo’n moeder huilt, dan 
huilt ze niet alleen! Ons team is in de loop van mijn ver-
blijf op Sri Lanka in omvang toegenomen. Omdat we na 
een paar dagen met tien personen waren, hebben we 
gebruik gemaakt van een minibusje. Vaak was er onder-
ling oogcontact, je kon merken, dat iedereen dezelfde 
gevoelens had.  Regelmatig zijn, hoewel we dat niet 
wilden, onze voeten gekust. Een van de moeders zei bij 
ons bezoek: “God was in ons huis”. Wij hebben deze 

mensen een stro-
halm ge-geven, 
waaraan ze zich 
v a s t k l a m -
pen.

We hebben een 
vader ontmoet, 
die alleen leeft 
met zijn twee dochters.  Hij heeft  drie jaar geleden bij de uitoefen-
ing van zijn beroep als militair in het noorden van Sri Lanka een 
been verloren. Zijn echtge-note en de schoonfamilie, bij wie zij 
inwoonden, wilden hem niet meer.  Daarom moest hij met zijn 
beide dochters vertrekken. Nu woont hij in een lemen hut, zoals ik 

die hierboven beschreven heb. Zijn goede inkomen is verdwenen, per maand ontvangt hij slechts vijf 
euro als ondersteuning van de staat. Hij heeft zelfs geen beenprothese gekregen! Zelf schnabbelt hij er 
wat bij door met een emmer uit een rivier zand te halen. Soms moet hij daar zes meter diep voor duiken. 
Zijn rug is zó versleten, dat hij per week hoogstens drie dagen kan werken. Hij heeft ons toevertrouwd, dat 
zijn dochters het enige is, waar hij voor leeft. We helpen deze familie met een peetschap, een klein nieuw 
huis en een beenprothese.



In een om te stikken zo hete hut ligt 
onder een muskietennet een 74-jarige 
vrouw op een vreselijk smerige matras. 
Ze huilt,  en dat is dan ook bijna alles, wat 
ze nog kan. Sinds 14 jaar is ze vanaf haar 
hals verlamd en ze ziet er uit als een 
mummie. Haar drie enige en misschien 
ook wel laatste wensen waren: melk, zeep 
en wind. Met 250 euro hebben we haar 
wensen vervuld. Het huis is nu voorzien 
van stroom en we hebben haar een 
ventilator gekocht.  Ook heeft ze nu melk 
en zeep, en een glimlach op haar 
gezicht.

We hebben ook scholen ondersteund. Voor één 
school hebben we een watertank met pomp laten 
installeren, zodat de kinderen vers drinkwater 
hebben. Voor een kleuterschool hebben we speel-
goed gekocht. Verschillende kinderen, die proble-
men hadden met zien, hebben van ons een bril 
gekregen. Voor twaalf jonge mensen hebben we een 
opleiding bekostigd, zodat ze een basis kunnen 
leggen voor een beter leven. Daar zijn ze o zo geluk-
kig mee! Een mooier cadeau hadden we ze niet 
kunnen geven.

We kennen op het ogenblik veel 
mensen, die wij zouden kunnen 
helpen, als we de financiële middelen 
hadden. Voor 50 euro bijvoorbeeld 
kan een vrouw een 6 maanden 
durende opleiding tot naaister volgen. 
Op Sri Lanka zijn er ongeveer 500 tot 
600 textielfabrieken, welke stuk voor 
stuk tussen de 200 en 1.500 werkne-
mers in dienst hebben. Iedere 
geschoolde persoon heeft de zeker-
heid, dat hij werk kan krijgen en een 
inkomen, waar hij van kan leven.



Het is me opgevallen, dat veel kinderen op Sri Lanka last hebben van astma of epilepsie. Moeders hebben 
ons de betreffende medische dossiers laten lezen. De medicijnen tegen deze aandoeningen moeten ze 
zelf betalen. Er zijn op Sri Lanka zowel staats- als prive ziekenhuizen. In het staatsziekenhuis, dat gratis is, 
kan men alleen maar eenvoudige behandelingen krijgen, geen moeilijke operaties. Die moet men zelf 
betalen in een privé kliniek.

In de laatste week van mijn verblijf op Sri Lanka ben ik in een arm 
gezin een klein jongetje tegen gekomen, die een levensbe-
dreigende hartafwijking heeft. Uit de medische papieren bleek, 
dat een operatie dringend noodzakelijk is. Die operatie kost 2.000 
euro. De moeder van het jongetje zag er erg slecht uit.  Ze had 
donkere wallen onder haar ogen en haar verdriet was gewoon 
voelbaar.De nacht na deze ontmoeting kon ik de slaap maar niet 
vatten, zoals trouwens ook tijdens veel andere nachten. Ik heb 
maar liggen piekeren, hoe we dit pro-bleem zouden kunnen 
oplossen. Ons budget was intussen namelijk helemaal op er was 
gewoon geen geld meer om verder hulp te kunnen bieden. Dank 
zij een paar fantastische mensen uit Duitsland konden wij deze 
jongen en zijn familie op de dag van onze vliegreis terug naar 
huis weer levensvreugde geven: volgende maand wordt de 

kleine in Colombo geopereerd.
Samen met ons team en dankzij veel lieve mensen in Duitsland en Nederland hebben wij drie onver-
getelijke, onbeschrijflijk mooie maar ook enorm verdrietige weken meegemaakt. We hebben samen 
gehuild en samen gelachen. Ik had deze ervaring voor geen geld op de wereld willen missen. Voor mij 
persoonlijk is het een leven-
sopdracht geworden, waar ik 
vrijwillig geen afstand meer 
van zal doen.

Ik ga nu weer hard aan de 
slag in mijn eigen praktijk 
om mijn volgende actie te 
kunnen financieren. Daar-
voor vraag ik ook uw hulp, 
opdat ik ook op mijn 
volgende ‘expeditie’ naar Sri 
Lanka veel mensen het leven 
wat lichter kan maken. Wij 
zouden graag veel jonge 
mensen een helpende hand 
willen reiken. Want de 
mensen op Sri Lanka hebben 
even goed als wij recht op 
een menswaardig bestaan!
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