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Stichting House4SriLanka 
 

 

Nieuwsbrief 2 over huizenbouwproject 2020 in 

Sri Lanka 

Datum 26 oktober 2020 

 

In nieuwsbrief 1 waren wij al een aardig eind op weg om ons doel, het bouwen van 5 nieuwe huizen 
en het afbouwen van twee huizen voor het huizenbouwproject 2020 te bereiken. Op dit moment 
hebben wij € 40.171, bij elkaar aan donaties van bedrijven, stichtingen en vrienden, door ons 
gevoerde acties en het overgehevelde bedrag van 2019. Hiervoor kunnen we in ieder geval vijf 
nieuwe huizen bouwen en één huis is al afgebouwd. We hebben nu nog donaties nodig om één huis 
af te laten bouwen, maar hiervoor hebben we nog een twee maanden de tijd. 
 
De verkregen  donatiesgelden en opbrengsten door acties zijn als volgt : 

- Hofsteestichting                                                      €  5.000,-  
- PiXel Real Estate                                                      €  7.500,-  
- Stichting Mebi                                                          €  7.500 
- Vrienden van onze stichting                                  €  6.444,- 
- Plantenasiel Lansingerland                                    €     440,-  
- Peren plukken door Harry en Henk                      €  1.750,- 
- Verkoop peren, mondkapjes, chutney, 

Vlierbloesemsiroop, aardappelpoot kistjes 
en kerstkaarten                                                       €  4.542,- 

- Bedrag overgeheveld van 2019                            €  6.995,-  
                                                                                    Totaal  € 40.171,-  

 

 

Omdat dit jaar in verband met corona niet meer naar Sri Lanka gereisd mag worden hebben wij als 

bestuur besloten om ons huizenbouwproject 2020 huis voor huis te laten bouwen en begeleiden 

door onze Srilankaanse partner Amith Kumara. Ik heb vorig jaar drie maanden naar tevredenheid 

met Amith in Sri LAnka samengewerkt voor ons huizenbouwproject 2019 zodat hij nu precies weet 

wat van hem verwacht wordt. Amith werkt ook al een aantal jaren als manager voor ons bestuurslid 

John Heesters die een bedrijf in Sri Lanka heeft. Voor elk huis wordt een whatsappgroep gemaakt 

waar alle bestuursleden deel van uitmaken. Amith houdt ons in deze groep op de hoogte door foto’s 

en video’s en daarnaast heb ik regelmatig telefonisch en met video oproepen contact met Amith. 
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Project update 

Eerste Huis afgebouwd 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld hebben we het huis van de familie Samandundara afgebouwd 

en in april 2020 opgeleverd. Deze familie bestaat uit een vader en 4 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 

13 jaar. De moeder heeft de familie verlaten en de vader voedt de kinderen op.  

Zij hadden een wel een huis, maar zonder ramen en deuren, een smerig toilet en een douche in de 

open lucht. De vader heeft af en toe werk, maar kan het huis nooit afbouwen en opknappen.  

Dit huis hebben we in april dit jaar afgebouwd en opgeleverd aan de gelukkige familie. 

 

 
 

 

 

 
nieuw huis familie Samandundara 
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Tweede huis nieuw gebouwd, opgeleverd 9 oktober 

We hebben besloten om nu als eerste het huis voor de familie Gunawardana in Ahangama te 

bouwen omdat hun oude kleihuis door storm en regen op instorten stond. Deze familie bestaat uit 

een vrouw met drie kinderen van 3, 7 en 13 jaar oud. De man is augustus 2019 overleden. Het 

bestaande huis is een kleihuis zonder water. Er is wel een toilet, maar dat is een bouwval en de 

keuken is in een krot naast het huis gemaakt. Zij waren al bezig om naast dit huis een nieuw huis te 

bouwen maar, dat is door het overlijden van de man, stil komen te liggen. Het nieuwe huis is op 9 

oktober opgeleverd en betaald van de vriendendonaties. 

 

 

Oud huis  

 

 

                                                

fam. Gunawardana 

 

                                         
Nieuw huis voor de familie Gunawardana 
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Derde huis bouw gestart, het Mebi huis  

We zijn 15 oktober gestart met de bouw van een nieuw huis voor de familie Presmasiri waarvoor het 

geld door stichting Mebi gedoneerd is. In dit huis woont een gezin met 2 kinderen van 15 en 7 jaar 

oud. Zij hebben geen elektriciteit, water en toilet. Ze mogen gebruik maken van het toilet van de 

buren.  

Het nieuwe huis wordt naast het oude huis gebouwd zodat de familie tot het klaar is hierin kunnen 

blijven wonen. In het nieuwe huis komt een keuken met schoorsteen omdat zij op hout koken, 

elektriciteit, een douche, toilet met een wateraansluiting omdat wij vinden dat dit tot de eerste 

levensbehoefte hoort. 

 

 

 

oud huis 

 

 

 
 

       
De begane grondvloer is klaar en het metselwerk vordert gestaag  
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Vierde huis voor familie Dammika, het Dick Verwey’s huis          

Als het MEBI huis opgeleverd is dan gaan wij het huis van PiXel Real Estate van Eric Verwey ter 

nagedachtenis aan zijn overleden vader Dick Verwey bouwen. Familie Dammika woont in een klein 

houten huis zonder water en toilet met 5 personen, man vrouw en drie kinderen. De man is een 

arbeider en verdient net genoeg om zijn gezin te onderhouden en het schoolgeld voor zijn kinderen 

te kunnen betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfde huis voor familie Udukuburage, Hofsteestichting huis 

Na het Dick Verwey’s huis gaan we het Hofsteestichting huis voor mevrouw Udukuburage van 39 jaar 

met haar zoon Abdur van 9 jaar bouwen. Er is geen elektriciteit en toilet. Ze hebben wel een 

waterkraantje buiten. Hopelijk kunnen we dit jaar nog starten met de bouw van dit huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               

Tot zover de update over ons huizenbouwproject 2020 in Sri Lanka 
 
Met vriendelijke Srilankagroet, 
Henk Snijders, secretaris en fondsenwerver  


