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Stichting House4SriLanka 
 

 

 

Nieuwsbrief 1 over huizenbouwproject 2022 
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 
 
Ook 2022 is voor ons nu alweer een zeer succesvol jaar omdat AFAS Foundation voor het 2de jaar  een 
samenwerking met House4SriLanka is aangegaan door 8 “AFAS huizen” te financieren. Omdat er nog 
heel veel families in Sri Lanka zijn die in een zeer slecht huis wonen wil House4SriLanka 10 huizen 
bouwen in 2022 en gaan wij hiervoor gewoon door met het werven van donaties aan onze vrienden, 
stichtingen/foundations en bedrijven. 
 
Omdat er weer naar Sri Lanka gereisd kan worden ben ik nu samen met Yolanda in Sri Lanka. Wij 
bezoeken met onze Srilankaanse projectmanager Amith Kumara de families die nu in hun nieuwe 
huis wonen en de families die dit jaar nog een huis krijgen van House4SriLanka.  We hebben 
inmiddels al veel families bezocht waarvoor House4SriLanka een huis gebouwd heeft en deze zagen 
er prima uit en de families zijn heel erg blij met hun nieuwe huis.  
 
De mensen die in aanmerking komen voor een huis hebben vaak geen baan of een karwei met een 
zeer laag dagloon. De inkomsten zijn net voldoende om te kunnen overleven.  
Een fatsoenlijk huis zullen zij dan ook niet kunnen betalen en dat is de reden waarom wij dit doen. 
 
Dit jaar is zijn er al 2 huizen gebouwd. Het 1ste huis het 6de AFAS Foundation huis is op 16  
februari opgeleverd. Het 2de huis het 7de AFAS Foundation huis is 19 maart opgeleverd en 
overgedragen aan familie. Ik mocht de sleutel uitreiken aan de gelukkige familie en de inwijding ging 
weer met de nodige boeddhistische rituelen gepaard wat heel mooi was om mee te maken. Met de 
bouw van het 3de huis zijn we op 12 maart gestart en de aannemer wil dit huis opleveren voor wij 
weer naar Nederland gaan op 5 april. Ik ben benieuwd. 
 
Hoe kan je helpen.  
Hoe meer donaties hoe meer huizen House4SriLanka kan bouwen. Op bankrekening  
NL24 RABO 0341498211 tnv stichting House4SriLanka kan je altijd een donatie overmaken om een 
steentje bij te dragen voor fatsoenlijk dak boeven het hoofd van arme familie in Sri Lanka                                     
 
Hieronder zie je foto’s en informatie over de eerste drie huizen van 2022 
 
Met hartelijke Srilankagroet, 
Henk Snijders 
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Het 2de huis van 2022 = AFAS Foundation huis 7 voor familie Pushpa Kumara 
 
Familie Pushpa Kumara woonde in een klein 
houten huisje in Unawatuna. Zij hadden alleen 
een kleine woonkamer en een slaapkamer. Dit 
krot was tegen het huis van de broer van de 
vrouw gebouwd en zij gebruikten de keuken, 
douche en toilet van de broer. Omdat er aan 
de voorkant van het huis voldoende ruimte is 
hebben we daar het nieuwe huis gebouwd en 
het staat bijna tegen het huis van de broer aan. 
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Het 3de huis = AFAS Foundation huis 8 voor familie Chaturanga 
 
Ook deze familie woont met drie kinderen van 2, 6 en 11 jaar in een klein houten huisje met een 
woonkamer van 9 m2 en een slaapkamer. Daarnaast hebben zij een overkapping gemaakt waar op 
hout gekookt wordt. Zij hebben geen toilet en een douche in de open ruimte. Achter het huis gaan 
we het nieuwe huis van 47 m2 bouwen 
 

 
 
Omdat wij nu in Sri Lanka zijn hebben Yolanda, Amith Kumara en ik de eerste steen gelegd in de 
fundering. Dit is een betonnen kistje met een deksel waarin kruiden zitten. Boeddhisten denken dat 
de bouw hierdoor goed zal verlopen en dat dit huis geluk zal brengen. 
 

           
 
Daarna zijn de bouwvakker direct aan de slag gegaan met de fundering. In Sri Lanka is het 
gebruikelijk dat bij de start bouw ceremonie familie en vrienden aanwezig zijn die daarna ook 
meehelpen met de fundering. Er waren op deze dag 12 bouwvakkers bezig waardoor de fundering 
bijna na 2 dagen gereed was. De aannemer gaat er alles aan doen in dit huis op te leveren voordat 
wij 5 april weer naar Nederland gaan. We gaan het zien. 

 

                                                                                  
Huis in aanbouw met op de achtergond het oude huis                                                                                                    


