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Stichting House4SriLanka 
 

 

 

Nieuwsbrief 2 over huizenbouwproject 2022 
 

Beste vrienden van House4SriLanka, 
 
In Sri Lanka is het dit moment niet best. Het land is zo goed als bankroet, de inflatie is torenhoog 
waardoor het voor de allerarmste mensen bijna onmogelijk is om voedsel te kopen. Er is weinig 
benzine en gas waardoor de mensen die er mee te maken hebben niet erg blij zijn en dit zo nu en 
dan laten weten door te demonstreren. Daardoor zijn er geen toeristen en dus geen inkomsten. 
Maar House4SriLanka bouwt gewoon door omdat wij vinden dat er voor een goed onderdak gezorgd 
moet worden voor de families  die in een krot wonen. Een mooie bijkomstigheid is dat er mensen 
aan het werk blijven en zo toch inkomsten hebben. 
 
Het 5de huis dit jaar is opgeleverd en hiermee is gelijk een mijlpaal bereikt doordat  House4SriLAnkas 
sinds de oprichting nu 25 huizen gebouwd heeft voor de allerarmste families in Sri Lanka. Dit hebben 
wij alleen kunnen doen door donaties van vrienden, bedrijven, stichtingen/foundations en het 
organiseren van acties zoals een theateroptrede, benefietdiner met live muziek, het verkopen van 
gekregen peren, het verkopen van zelfgemaakte vlierbloesemsiroop, jam en chutney. De 25 huizen 
hebben wij  door de volgende donaties kunnen bouwen. 
 
Vrienden van House4SriLanka/bedrijven en acties   5 huizen 
Opbrengst peren en plantenasiel Lansingerland                 1 huis 
W.M. de Hoopstichting       2 huizen 
Funda Real Estate       2 huizen 
Pixel Real Estate van Eric Verwey     1 huis 
Hofstee stichting       2 huizen 
MEBI stichting        2 huizen 
Zuid-Beijerland’s huis door bedrijven in Zuid-Beijerland   1 huis 
AFAS Foundation       9 huizen 
                                                                            Totaal             25 huizen 
Alle donateurs hartelijk dank hiervoor. Dit jaar kunnen we door de donaties van de AFAS Foundation, 
de Hofsteestichting en vrienden/bedrijven nog 6 huizen bouwen.  
 
U kunt nog steeds helpen.  
Omdat er nog heel veel families in Sri Lanka zijn die in een krot wonen gaat House4SriLanka  gewoon 
door met het vragen van donaties aan onze vrienden, stichtingen/foundations en bedrijven. 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 vijf huizen die dit jaar gebouwd zijn.  
 
Met hartelijke Srilankagroet, Henk Snijders 
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Huis 1-2022 = AFAS Foundation huis 6 voor familie Sumanasiri 

 
 
 
Huis 2-2022 = 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 ik in Sri 
Lanka was kon ik de sleutel uitreiken aan de 
gelukkige familie. Mooi moment was dat. 
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Huis 3-2022 = 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.  
 

                
 

Huis 4-2022 = Vriendenhuis voor familie Rajitha Madhushan  
 

                            
         
Huis 5-2022  = AFAS Foundation huis 9 voor familie Dinesh Jayantha       
 

                   
                             


