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Nieuwsbrief 4 stichting House4SriLanka  

uit Sri Lanka, 7 januari 2020  
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 

 

Wij wensen iedereen een mooi nieuw jaar toe en hopelijk kunnen wij ook dit jaar weer 

vijf huizen voor de arme mensen in Sri Lanka laten bouwen. 

Ik ben nu 8 weken in Sri Lanka om ons huizenbouwproject te realiseren en het gaat erg 

goed met het bouwen. Wij hebben kerst en oud-nieuwjaar met Srilankaanse vrienden 

gevierd maar dat is toch even anders dan in Nederland. Voor het kerstdiner werden we 

uitgenodigd bij familie Kumari en het was een heerlijk diner. Alleen in Sri Lanka is het de 

gewoonte dat de familie zelf dan niet mee eet en dat is jammer. Oud en nieuwjaar wordt 

hier niet groots gevierd omdat het Srilankaanse nieuwjaar op 1 april begint. Ook is het 

voor ons moeilijk om met temperaturen van 30 graden het kerstgevoel  te krijgen, maar 

het was leuk om een keer mee te maken. 

 

In 2019 hebben wij ons doel ruim gehaald en hebben totaal € 51.800,- door acties en 

donatie binnen gekregen en wij zijn hier heel blij mee. Hierdoor hebben we voor dit jaar 

al wat geld voor ons huizenbouwproject. Alle gevers nogmaals dank hiervoor. 

Hieronder een update over het huizenbouwproject. 

  

De twee huizen voor de familie van Sampath en Thomas zijn klaar     

 

De aannemer heeft waargemaakt wat hij gezegd heeft namelijk dit jaar de twee huizen 

opleveren. Echt een hele goede prestatie. Op 1 januari hebben wij de officiële opening 

gevierd door de moeder van Sampath en Thomas en hun zus een lint door te laten 

knippen en wij de woning aan hun overgedragen hebben. 

De moeder ging daarna dansend van blijdschap de woning binnen met een Bhoeda die 

gelijk met wierook en een brandend kokosnotenolie lichtje geïnstalleerd werd. Wat een 

fantastisch gevoel en kippenvel moment was dit. Hier zijn we dit voor gaan doen.  

 

                              
Opening twee huizen door moeder en zus van Sampath en Thomas 
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De twee prachtige huizen voor de familie van Sampath en Thomas zijn opgeleverd 
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De keuken met een kookplaats voorzien van een schoorsteen 

 

 

 
De badkamer voorzien van douche wastafel en  

Toilet. 
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Toch nog even een foto van een huis waar de familie vandaan komt. 

 

Funda Housing project 1 Anuradhapura 

 

Na het leggen van de eerste steen is de vaart er in gebleven. We zijn nu drie weken 

verder en het skelet staat overeind. De afwerking is begonnen. De zoon werkt hard mee 

en de vader doet ook wat hij kan. Heel de familie is erg blij met de nieuwe woning. Dit 

huis wordt over eind januari opgeleverd.        
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Het stucwerk in de woning is bijna gereed.                                                                 

                                                         

Funda Housing Project 2 Unawatuna 

Voor het tweede Funda Housing Project hebben wij in Unawatuna een gezin gevonden die 

in een zeer slecht huis woont. De familie bestaat uit Malith Roshan, leeftijd 32 jaar en 

zijn vrouw Bandaarage Surangika Bandara, leeftijd 30 jaar en zij hebben twee kinderen 

van 8 en 2 jaar oud. De man is buschauffeur en zijn  vrouw is huisvrouw. 

 

 
Henk, moeder, schoondochter en twee kinderen  
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Deze familie woont in een slecht houten/plastic huis met een slaapkamer, een kleine 

woonkamer en en aangeklooide keuken en buitenwasplaats en zij verdienen niet genoeg 

om een fatsoenlijk huis te laten bouwen. Zie onderstaand de foto’s en video van dit huis. 

 

De moeder van de man woont aan de andere zijde van de straat in een gemetseld huis 

op een eigen stuk grond. Aan de achterzijde van het huis is nog een stuk grond waar een 

huis op gebouwd kan worden. We willen hier net als bij de familie van Sampath en 

Thomas een gezamelijke badkamer gaan maken, dus ook voor de moeder. Voor de 

aansluiting van het water en de elektriciteit kunnen we aansluiten op het gemeentelijke 

netwerk. 

 

De bouwgrond ligt achter het huis en de materialen zullen daarheen vervoerd moeten 

worden, wat extra kosten met zich meebrengt. De familie heeft toegezegd dat zij de 

materialen van de weg naar de bouwplaats zullen brengen. Dit is het vierde van onze 

stichting.  

 

  voorkant huis          

 

  Buiten badplaats 
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De aannemer is direct na de opdracht op 3 januari begonnen. De bouw zal zonder 

regendagen klaar zijn voordat ik op 10 maart naar Nederland terug ga. 

Ook hier is de start van de bouw door een steenlegging in de fundering gebeurd en de 

grond en bouw zijn ingezegend door een monnik. De bewoners van het nieuwe huis 

hebben deze handeling verricht. Zij waren verrast en blij met de mededeling dat zij een 

nieuw huis krijgen.  

 

   

3 januari eerste steenlegging door de familie                       

 

                                            

     

4 Januari gestart met de fundering 
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7 januari het metselwerk vordert gestaag 

 

 

Huis voor familie Rohana in Pusselawa 

 

Op 5 januari hebben de familie Rohana en Amith Kumara onze Srilankaanse partner de 

eerste steen gelegd voor dit huis en de bouw is van start gegaan. Dit ons vijfde huis. 

 

  

Eerste steen door Amith Kumara 
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Het oude huis is afgebroken en het nieuwe huis wordt op de dezelfde plaats 

teruggebouwd. 

Omdat ik een visum heb om in totaal 90 dagen in Sri Lanka te verblijven en ik hier tot 

half maart wil zijn om onze projecten af te ronden ben ik nu voor een paar weken in 

India en kom begin februari weer naar Sri Lanka. Ik blijf de projecten natuurlijk wel 

volgen via whatsapp en mail.  

Omdat we meer gedoneerd hebben gekregen dan verwacht gaan we in februari bekijken 

of we nog, voordat ik weer naar Nederland ga, kunnen starten met het afbouwen van 

één of twee huizen.   

Tot zover in deze nieuwsbrief de stand van zaken over ons huizenbouwproject in Sri 

Lanka.  

Met vriendelijke Srilankagroet, 

Henk Snijders 


