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Stichting House4SriLanka 
 

 

 

Nieuwsbrief 3 over huizenbouwproject 2021 
27 december 2021 
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 
 
Het huizenbouwproject 2021 is een zeer succesvol jaar geworden. We hebben 9 huizen gebouwd en 
er is er nog 1 in aanbouw. Er zijn een “Zuid-Beijerland’s” huis, een  “Mebi” huis, vijf “AFAS 
Foundation” huizen, een “Hofstee en vrienden” huis, een “De Reus” huis en  een “Vrienden” huis 
gebouwd.  
 
Als het weer mag en veilig is gaan we weer naar Sri Lanka om de families van de nieuwe huizen te 
bekijken en families te bezoeken die dringend een nieuw huis nodig hebben. Onze 
projectleider/partner ter plaatse Amith Kumara heeft prima werk geleverd en houd ons nauwkeurig 
op de hoogte van de bouw door de opgezette whatsapp groep die voor ieder te bouwen huis 
gemaakt wordt en we hebben regelmatig video gesprekken met hem waarin hij de vorderingen van 
de bouw laat zien. 
 
Omdat er nog heel veel arme families in Sri Lanka geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben gaan 
we volgend jaar door met werven van donaties om een sober maar goed huis te bouwen voor deze  
families. Het goede bericht voor 2022 is dat AFAS Foundation weer een samenwerking met 
House4SriLanka is aangegaan door een donatie toe te zeggen voor de bouw van 8 huizen. Het doel  
voor 2022 is om 10 huizen te bouwen. In  de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 
Hieronder zie je de huizen van de families waar zij in woonde en daarnaast de nieuwe huizen die 
gebouwd zijn.  
 
Hiermee sluiten wij het huizenbouwproject 2021 af en bedanken al de donateurs, bedrijven, 
stichtingen en foundations voor de donaties waardoor we dit hebben kunnen bereiken. Hierdoor is 
de wereld weer een stukje mooier geworden. 
 
Met hartelijke SriLankagroet, 
 
Stichting House4SriLanka 
Henk Snijders, Secretaris en fondsenwerver   
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Huis 1 = “Zuid-Beijerland’s huis” voor Familie Chandrika in Unawatuna opgeleverd 1 maart 
 
 

          
Familie Chandrika voor hun oude kleihuis                     Het nieuwe Zuid-Beijerland’s huis                                                  
                                                                        

 
Huis 2 = “MEBI huis” voor de Familie Pradeep Sanjaya; opgeleverd 1 april 
 

 
 
 

 
 

 
 



3 
Nieuwsbrief 3 House4SriLanka 2021 
 

Huis 3 = “AFAS Foundation huis 1” voor familie Vipul Nandasiri; opgeleverd 1 mei  
 

          
                                              

Huis 4 = “AFAS Foundation huis 2” voor familie Krishan; opgeleverd 7 juni   
   
 

  
 
Huis 5 = “AFAS Foundation huis 3” voor familie Dikson Gunarathna; opgeleverd 21 juni     
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Huis 6 = “AFAS Foundation huis 4” voor familie Piyum Rangama; opgeleverd 25 juli 
 

                    
 

Huis 7 =  “Hofstee en vriendenhuis” voor familie Nihal Dhammi; opgeleverd 10 september 
          

                                        
                    

 
Huis 8 = vriendenhuis voor familie Ajantha; opgeleverd 12 oktober 
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Huis 9 = “De Reus huis” voor fam. Nirosh Sanakelum; opgeleverd 3 december  
 

        
 

Huis 10 = “AFAS Foundation huis 5” voor familie Ajith Kumara; bouw gestart 13 december 

                                                                                       


