
Goes' viert al huisvest
Na de nodige tegenslag

opent een stichting van

Coesenaren in april een

weeshuis in Sri Lanka. Om

het tehuis draaiende te

houden, zoekt ze donateurs.
door Frank Balkenende

e tsunami, de zeebe-
ving die in zoo4 in
Azië 3oo.ooo levens eis-
te, leidde uiteindelijk

tot het idee een weeshuis te bou-
wen. De Goese reisleidster Ria Mil-
hous, die haar hart heeft verpand
aan Sri Lanka, had eerder al geld
achtergelaten om een huisje voor
de allerarmsten op te trekken.
De inheemse projectleider Gamini
)ayakody vroeg haar vijfjaar terug
het resultaat te komen bekijken.
Nog voordat ze op het vliegtuig
stapte, teisterde de vloedgolfsri
Lanka, het land dat na Indonesië
de meeste slachtoÍïers moest be-
treuren. Volgens het VN Kinder-
fonds telt het land zesduizend we-
zen, van wie tweederde inmiddels
is opgevangen.
Gamini vroeg Milhous geld mee te
m€ l de eerste nood in zijn
dorpte lenigen. ,,Dan benader je
familie, vrienden, kennissen, za-
kenrelaties. Voor ik het wist, had
ik 4r.ooo euro in kas. OngelooË
lijk."
Een deel van het geld werd ge-
bruikt om in de basale levensbe-

hoeften van dakloos geworden Sri-
lankanen te voorzien. ,,We zijn
met potten, pannen, planken en
matrassen de achtergebleven gebie-
den ingetrokken. lbch bleefde
helflt van ons ingezamelde geld
over. Gamini opperde een klein-
schalig weeshuis te bour,len."
Gezien de omvang van zo'n plo-
ject op afstand besloot Miihous
wijselijk hulptroepen in te schake-
len. In zoo5 zag de Stichting
Netherlànds Sri Lanka het levens-
licht met, naast voorzitter Mil-
hous, Dick Keizer (secretaris), Els-
beth Sanderse (bestuurslid) en
Theo Schouwenaar (penningmees-
ter).
De laatste was vorig jaar het finan-
ciële brein achter de Zeeuws Ride
for the Roses, de fietstocht ren ba-

te van de kankerbestrijding. Met
een ervaren fondsr,verver als
Schouwenaar in de gelederen wist
de stichting rr8.ooo euro bijeen te
sprokkelen. Overal kwam geld van-
daan, van de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwer-
king en Duurzame Ontwikkeling
tot particulieren. ,,We hebben
3ooo euro kosten gemaakt, dus
blijft er 115.ooo euro netto over
voor de bouw van het weeshuis.
Er blijft bij ons niks aan de strijk-
stok hangen", zegt Schouwenaar.
De stichting had grond gekocht in
Dankatuwa. Alles leek in kannen
en kruiken, maar toen begonnen
de problemen pas echt. Een boed-
dhistische monnik van een naburi-
ge tempei geloofde dat de toekom-
stige buren westerse zendelingen
waren. Hij dreigde met zwarte ma-
gie als de stichting het plan zou
doorzetten. Milhous: ,,Toen heb-
ben we besloten de grond maar
weer te verkopen, rnaar dat had
nog veel voeten in de aarde. We
moest persoonlijk druk zetten op
betrokkenen."
In maart zooT volgde een nieuwe
tegenslag. Lokale projectleider Ga-
mini ]ayakody overleed plotseling.
,,Gelukkig besloot zíjn zoon
Mahesh het project te trekken, als
eerbetoon aan zijn vader. Wij wa-
ren daar uiteraard erg blij mee."
Het weeshuis waar twintig meisjes
onderdak vinden, komt nu van de
grond in Pamunugama, net ten
noorden van de hooftlstad Colom-
bo. De stichting zoekt nog dona-
teurs om de exploitatie (jaarlijks
iz.ooo euro) rond te krijgen.

Weeshuis in Pamunugama

> Het weeshui§ in Pamunugama
biedt plaats aan 20 meisfes.

> Er zijn viei bègeleiders.
> Het gebouw telt twee slaapza-

len, drie sanitaire ruimien, be-
heerdersru imtàn, lin nenkamer,
2iekenkamer, studièruimte met

. .làter- mogelÍk.pcrs; ke_ukeneh l
centrale ontmoetingruímte.

> Doel ii de meisjes Engelie les
te geven om hun studiemoge-
lijkheden te vergroten.

r Goederen worden in de buuii
gekocht om de lokale econo-
mie te stimuleren.

> Het.weeshuis staat onder con:
trole van de overheià.

De Stichting Netherlands Sri
Lanka bouwt een kindertehuis
voor meisjes in Pamunugama,
dat in april moet openen. ï§ethe
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Stichting zoekt donateurs !
voor20europermaand. 
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Opgerichl: ,[ juli2005. .

Doel: hulp verlenen (aan kinderen)
' natsunamivan2004.

Verzameld kapitaa[ 1 í 8.000 euro

ffiSri Lanka
3000 euro kosten
25.000 euro aankoop grond
75.000 euro bouw kindertehuis
15.000 euro inrichting tehuis

Jaarlijkse exploitatie:
12.000 euro.

Begunstigers: 3 65.
Werkwijze: stichting stuurt geld

naar agent in Sri Lanka die zorgt
voor de daadwerkelijke bouw en
rapporteert aan de stichting.
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