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Voor mijn vader,

die ieder uur van de dag over mijn schouder meekijkt.
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v o o r w o o r d

De vloedgolf die op 26 december 2004 het leven van heel veel mensen

in Azië drastisch heeft veranderd, heeft ook mijn leven een compleet

andere wending gegeven. Van docent aan een hogeschool werd ik opeens

voorzitter van de Stichting Weeshuis Sri Lanka. Een stichting die de kin-

deren in het zwaar getroffen Sri Lanka wil helpen aan een goede toe-

komst.

Nog nooit in mijn leven heb ik zoiets moois mogen ervaren; zoveel

hulp, zoveel sympathie. Het is zo geweldig om dit te mogen doen. In

september 2005 wonen er al meer dan dertig kinderen in het weeshuis,

het Somawathi Holland House of Hope. De nieuwbouw, voor nog veel

meer kinderen, is erop gericht om de ‘Grootste Familie van Sri Lanka’ te

verzorgen en een toekomst te bieden. Dat alles op boeddhistische wijze

en passend in hun cultuur.

Vooralsnog is bijna alles gesponsord: van notariskosten tot postzegels.

Iedereen draagt belangeloos een steentje bij om alle fondsen en donaties

één op één te kunnen besteden aan het weeshuis. Het is een mooi team

van professionals en vrijwilligers dat dagelijks aan mijn keukentafel zit,

of in Sri Lanka aan het werk is.

Ooit ben ik begonnen mijn eigen ervaringen van de afgelopen maan-

den van me af te schrijven. Er gebeurde immers zoveel, dat viel voor een

normaal mens nauwelijks te bevatten. Nu ligt mijn verhaal voor u in

boekvorm. Het is absoluut geen hoogstaande literatuur, maar wel een

verhaal vanuit het hart geschreven, door een gepassioneerde vrouw met

een missie!

De opbrengsten van dit boek gaan naar de Stichting Weeshuis Sri

Lanka.

Marja van Leeuwen

voorwoord       5

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:04  Pagina 5



“Help me Marja, I need medicines,
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I need money to buy food, HELP ME!”

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:04  Pagina 7



r a m p

Tweede kerstdag 2004

Om halfdrie ’s middags gaat de telefoon. Een 00 94-nummer, dat moet

Sri Lanka zijn.

“Marja, Marja... Help me!”, roept iemand aan de telefoon.

Het duurt even voordat tot mij doordringt dat het mijn vriend doctor

Prasad uit Sri Lanka is.

“Help me Marja, I need medicines, I need money to buy food, HELP

ME!”

Ik weet even niet wat ik moet zeggen, want hoe kan ik nu helpen? Als

ik vraag hoe de situatie daar is, antwoordt hij alleen maar met: “HELP

ME, PLEASE, HELP MY PEOPLE!”

Verward staar ik naar de televisiebeelden. Ik moet me douchen en aan-

kleden, er wacht vanavond immers weer een kerstdiner. Maar hoe help

ik mijn lieve vriend, doctor Prasad. Hij heeft mij geholpen met zijn

Ayurveda-geneeswijze en nu vraagt hij mij om hem te helpen. Hoe kom

8 Een weeshuis in Sri Lanka
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ik aan medicijnen op tweede kerstdag, wie kan ik bellen, waar moet ik

beginnen? 

Die ochtend belt Wilma van de reisorganisatie voor Dick en zij spreekt

over een grote golf water in Azië. Ik neem er eigenlijk geen notie van, er

is immers nauwelijks berichtgeving over in het journaal. Ook op tele-

tekst of internet kan ik niets vinden. Daarom vind ik het eigenlijk alleen

maar vervelend dat Dick wakker is geworden van het gerinkel van de

telefoon. Hij wilde lekker uitslapen na het gezellige kerstdiner van gis-

teren. Dat geeft mij de kans om rustig de keuken op te ruimen.

Bezorgd door het telefoontje van Wilma speuren Dick en ik alle televi-

siekanalen af en dan begint het langzaam zichtbaar te worden. Men

spreekt over een tsunami. Wat is een tsunami, vragen we ons af. We hoe-

ven niet lang op het antwoord te wachten. Op alle zenders gaat het

alleen nog maar over een vloedgolf die enorme schade heeft aangericht

op Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Maleisië, India en de Malediven. Dat

is dus een tsunami!

“Kun je niet even bellen met je contactpersonen in Thailand,

Indonesië en Sri Lanka?”, vraag ik aan Dick. “Dan hoor je het misschien

uit de eerste hand.”

Hij probeert contact te krijgen met de buitenlandse agentschappen in

Jakarta, Colombo en Kuala Lumpur en ik hoor hem mopperen dat de

telefoons daar zijn afgesloten. Ik zoek met hem naar visitekaartjes en

naar mobiele telefoonnummers op internet om ook contactpersonen te

bellen, maar we krijgen geen antwoord. Dick belt iemand op kantoor die

piketdienst heeft en de mobiele nummers kan doorgeven.

Terwijl Dick boven probeert om zijn mensen te bereiken, zie ik meer

beelden op televisie. Een enorme vloedgolf treft de Thaise kust en sleurt

auto’s, bomen, boten en huizen mee. Mensen rennen weg in paniek. Er

is daar echt iets verschrikkelijks aan de hand. Even bekruipt mij hetzelf-

de gevoel als tijdens de aanslag op de Twin Towers in New York op

11 september 2001, toen ik ook zo verbijsterd naar de televisie zat te kij-

ken. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het aantal doden toe. Eerst drie-

honderd, dan zevenhonderd. Alle zenders geven weer een ander, hoger

aantal.
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10 Een weeshuis in Sri Lanka

Dick komt naar beneden met een spierwit gezicht en zegt dat Phuket

op Thailand heel zwaar is getroffen, evenals de Phi Phi eilanden. Zijn

reisagent in Thailand is bezig de klanten te traceren.

“Hij weet alleen maar te vertellen dat het verschrikkelijk is, meer kan

hij niet uitbrengen.”

Op Sri Lanka is de situatie net zo erg en het is onze contactpersoon

Nihal Illeperuma die door de mobiele telefoon meldt dat hij onderweg is

naar het zuiden om de Nederlandse klanten te vinden.

Dick probeert een crisisteam op de zaak te formeren. Ondertussen zie

ik op televisie steeds meer nieuwe beelden. Ik herken bepaalde delen van

het land waar ik geweest ben. Ik zie boten die in de bomen hangen,

auto’s en bussen die als lucifertjes zijn weggespoeld, en ik hoor het ang-

stige geschreeuw van de slachtoffers. Er is een ongelofelijke ramp

gebeurd, zo vreselijk en zo omvangrijk en zomaar, door de natuur!

Het gonst in mijn hoofd. Hier klopt iets niet. Het is Kerst... We moe-

ten straks naar een kerstdiner en alle presentjes moeten nog leuk wor-

den ingepakt. Ik moet nog bedenken wat ik aan zal trekken en de afwas-

machine moet nog leeg...

En doctor Prasad dan? Een gevoel van schaamte overvalt me als ik

denk aan mijn eerste reactie op het telefoontje van Wilma.

Lijkenzakken

Die avond ben ik er niet echt bij met mijn hoofd. Versierde kerstboom,

vrolijke mensen, cadeautjes, een uitgebreid diner en gesprekken over de

vloedgolf. Mijn gedachten zijn bij mijn vrienden in Sri Lanka.

’s Nachts kan ik niet slapen. Ik bedenk hoe ik aan antibiotica kan

komen. Al om zes uur sta ik op en maak ik een lijst met mensen die me

kunnen helpen. Bovenaan staat mijn huisarts, dan de Tropenzorg, de

Reisdokter, vervolgens mijn apotheek, een nichtje die apotheker is in

een ziekenhuis... Om halfnegen pak ik de telefoon.

Eén kuurtje kan ik krijgen, misschien twee. Met een doos vol antibioti-

ca zal ik Nederland nooit uitkomen en al zeker niet door de douane in

Colombo komen. Bovendien zou ik een aanvraag moeten indienen bij het

Ministerie van Volksgezondheid, zo krijg ik te horen. Ik heb hier hele-
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maal geen ervaring mee, maar ik weet wel dat dit zo weken kan duren.

Ik bel verder, ook al zijn tussen Kerstmis en oud en nieuw maar wei-

nig mensen aan het werk. Het schiet niet op. Ik denk aan de bestelbusjes

die ik wel eens bij een apotheek zie staan. Namen als OGP en Brocacef

schieten mij te binnen en daarop bel ik verder.

Iemand van Brocacef zegt: “Daar moet ik even over nadenken. Dit

overvalt mij.”

“Dan blijf ik wel even aan de lijn, terwijl u nadenkt”, zeg ik alert.

Hierop schiet hij in de lach. “Zo werkt dat niet!”

“U hebt ongetwijfeld een magazijn vol antibiotica en ik hoef ze niet

gratis te hebben. Ik wil er gewoon voor betalen”, dring ik aan.

De man belooft terug te bellen en een uur later krijg ik een telefoon-

nummer van een welwillende apotheker die tegen inkoopprijs wel iets

voor mij kan regelen. Hij zegt ook desinfecteermiddel, pleisters en ver-

band te kunnen leveren.

Snel bel ik met doctor Prasad en vertel hem dat het me waarschijnlijk

gaat lukken. Hij is dolblij en vraagt en passant of ik ook een paar dui-

zend lijkenzakken mee wil nemen, als ik toch kom.

“Wat... lijkenzakken?” Ik schrik van de vraag. “Waarom?”

“Nu worden de lijken in vuilniszakken geborgen en die zijn ook al

op”, zegt Prasad.

Navraag leert me dat een lijkenzak minimaal €12,50 kost. En ik moet ze

in België ophalen. Ik vraag mij af of ik daar geld aan uit moet geven, terwijl

ik me tegelijkertijd realiseer dat het nogal luguber is om op reis te gaan met

een paar duizend lijkenzakken. Wat is wijsheid? Ik kies toch liever voor

medicijnen en verband. Daar help ik immers de overlevenden mee.

Ik vertel Dick dat ik écht naar Sri Lanka wil, omdat het waarschijnlijk

gaat lukken om dozen vol medische goederen te kopen. Hij keurt het

wijselijk goed, want als ik iets in mijn hoofd heb... Hij regelt dat ik mee

kan op een lege chartervlucht naar Colombo, die is ingezet om

Nederlanders te repatriëren. Opgewonden door het vooruitzicht pak ik

een klein koffertje met heel weinig spullen, want opeens lijkt het mee-

nemen van een föhn en kleren volstrekt onbelangrijk als ik denk aan de

plek waar ik naartoe ga.

Later die middag belt er iemand van het actualiteitenprogramma
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12 Een weeshuis in Sri Lanka

Twee Vandaag voor een interview. Ze heeft het nummer van Dick. Hij

werd al geïnterviewd als directeur van FOX Vakantie. Dick vertelde druk

te zijn met het traceren van klanten en dat ik bezig ben met het inzame-

len van medicijnen.

Ik wíl helemaal niet meewerken aan een interview. Zo groots is het

allemaal niet. Daarbij zit ik niet met een garage vol teddyberen en kle-

ding zoals al die mensen die hulpacties voor de Oostbloklanden op touw

hebben gezet. Uiteindelijk laat ik mij toch overhalen, want: “U bent een

voorbeeld van hoe je als particulier iets kunt bijdragen”, zegt Manuela

Werneke van Twee Vandaag.

’s Avonds staat er een heel team voor de deur: cameraman, geluidsman

en een reporter. Wat een toestand. En dat allemaal in de keuken. Dick

arriveert net met vierentwintig dozen hulpgoederen in zijn auto. Ik

sprint eropaf en inventariseer alles. Het klopt met wat er op de offerte

staat en zo heb ik een aardig partijtje antibiotica, verband, desinfecteer-

middel en andere aanbevolen spullen. De camera legt alles vast. Het zal

mij een zorg zijn. Het is me gelukt. Ik ga naar Colombo om doctor

Prasad te helpen! 

Schiphol 05.00 uur

Ik slaap niet echt rustig. Er spookt van alles door mijn hoofd. De tele-

visiebeelden van de ramp, de plaatsjes waar ik ooit ben geweest en die

nu zwaar verwoest zijn, de vreselijke beelden van de mensen die zo

zwaar getroffen zijn... En het spookbeeld dat ik niet eens door de doua-

ne in Nederland kom met mijn dozen of dat ik straks op de luchthaven

van Colombo sta en gearresteerd word.

Echt lang heb ik niet geslapen als om drie uur de wekker afgaat. Op

weg naar het vliegveld praten Dick en ik er nog even over. Hij is er trots

op dat ik dit ga doen en zegt alle vertrouwen in mij te hebben. Toch ben

ik heel nerveus en onzeker. Kan ik dit eigenlijk wel? Dat heb ik me hele-

maal niet afgevraagd.

Op Schiphol staan er weer camera’s te wachten. Het NOS Journaal, de

ploeg van Twee Vandaag... en iedereen wil met me praten. Kordaat vertel

ik wat ik ga doen. Ze moesten eens weten hoe ik mij vanbinnen voel. Ik
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krijg een telefoonnummer van een verslaggeefster van Twee Vandaag die

al naar Colombo afgereisd is. Ze vragen of ik haar wil bellen, als ik aan-

kom. ‘Ik zie wel’, denk ik op dat moment. Mijn doel is niet om televisie-

verslaggevers te helpen. Stoer loop ik door de douane; daar ga ik dan...

naar mijn geliefde Sri Lanka. Dit keer niet voor vakantie, maar om mijn

vrienden daar te steunen en te helpen.

Aan boord van het vliegtuig tref ik een groepje Nederlanders.

Traumatologen, reisleiders, directieleden en managers van reisorganisa-

ties die naar Sri Lanka vliegen om de getroffen Nederlanders op te van-

gen. Amper een man of tien en verder een lege machine. Kan ik toch

even languit om te slapen, want ik ben best moe na twee nachten woe-

len. Ik geef me er lekker aan over en na een drankje trek ik een dekentje

over me heen en val heerlijk in slaap op vier stoelen.

Tijdens een tussenlanding, ergens in het Midden-Oosten, komt een van

de traumatologen naar me toe met de vraag wat ik daar eigenlijk ga doen

en of ik daarvoor opgeleid ben. Ik vertel mijn plan en dat ik daarvoor

inderdaad niet heb doorgeleerd. Een verpleegster sluit zich bij hem aan

en samen zijn ze het erover eens dat dit geen goed initiatief van me is.

“Hoe bescherm je jezelf tegen ziektes en epidemieën en besef je wel

dat een bezoek aan een rampgebied emotioneel heel zwaar kan zijn?”,

vragen ze zich af.

“Daar heb ik helemaal niet over nagedacht”, zeg ik, waarop beiden me

de rug toekeren.

Ben ik dan zo dom en blond? Is dit soort hulpacties alleen voorbehou-

den aan echte hulpverleners? Ik doe gewoon iets met mijn - dacht ik -

gezonde verstand. Ben ik helemaal in de war en heb ik mij door emoties

laten overmannen? Twijfel en onzekerheid slaan weer toe en bij aan-

komst in Colombo gunt niemand mij een blik meer waardig.

Colombo 04.00 uur

Ik sta te wachten bij de bagageband, maar er komt niets. Blijkbaar ben

ik de enige passagier. Dan zie ik mijn vriend Nihal. Hij verzorgt al jaren

alle hotels en rondreizen voor de reisorganisatie van Dick. Ik ben blij
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hem te zien. Hij is echter geheel overmand door alle verdriet en span-

ning over wat zich in zijn land heeft afgespeeld en begint te huilen.

Maar hij is ook blij en dankbaar dat ik gekomen ben. Niet alleen vanwe-

ge mijn vracht medicijnen, maar gewoon omdat ik er ben uit medeleven.

We omarmen elkaar en ik kan op dat moment ook mijn tranen niet meer

bedwingen. Het lijkt of ik me nu pas realiseer wat er in dit land gaande

is. Ook al heb ik al die televisiebeelden gezien, nu pas dringt het goed

tot me door en snap ik het onbegrip en het vreselijke verdriet in de ogen

van de mensen.

We regelen wat bagagekarren en rijden door de douane waar een

breed glimlachende douanier mij welkom heet en zegt hoe blij hij is dat

ik medicijnen kom brengen. Natuurlijk versta ik er allemaal niets van,

maar Nihal doet de vertaling. Zonder verdere moeilijkheden met docu-

menten of douanepapieren kunnen we door en komen we bij de vracht-

wagen die klaarstaat voor het transport van de medicijnen.

Nihal stelt voor eerst even te ontbijten en een douche te nemen. Hij is

ook de hele nacht in de weer geweest. Ondertussen kan ik even die ver-

slaggeefster van Twee Vandaag bellen. Een heel slaperige stem zegt

graag mee te willen naar de zuidkust en we spreken af om haar en haar

cameravrouw over een uur op te halen bij het hotel.

Nihal vertelt dat de kustweg helemaal is afgesloten en dat de rit naar

Galle zeker tien uur zal duren. We moeten grotendeels door het binnen-

land en de wegen zijn daar nog slechter dan de grote kustweg.

Hemelsbreed is het nauwelijks negentig kilometer, een afstand waar je

normaal gesproken al vier uur over doet door allerlei ossenkarren en

tuktuks (driewielige overdekte motorvoertuigen) op de zogenaamde

snelweg. Hij vertelt ook hoe hij die nacht op zoek is geweest naar een

aantal Nederlanders die aan de zuidkust op vakantie waren en een uit-

stapje maakten naar Galle. Iedereen heeft het overleefd. Nihal heeft het

groepje gevonden in een tempel op een heuvel en ze zitten nu veilig in

het vliegtuig terug naar Nederland. Hij heeft deze rit dus al achter de

rug en weet hoe we er met allerlei omwegen moeten komen. Wat goed

dat hij dit allemaal wil doen... En hoe moe moet hij wel niet zijn?
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De autorit naar Galle

Samen met verslaggeefster Carolien van den Heuvel en Sonja, de

cameravrouw, reizen we af naar het zuiden. Op het eerste gezicht lijkt

het alsof de ramp wel meevalt. De vrachtwagen met de vierentwintig

dozen volgt ons en onderweg worden nog wat tanks met drinkwater en

balen rijst ingekocht. In konvooi vervolgen wij onze weg. We passeren

de stad Kalutara. Bij de tempel gaan de Sri Lankanen even in gebed en

worden er wat muntjes geofferd. Er wordt een traan weggepinkt. Het is

aangrijpend om te zien. Het is immers hún land en het zijn hún mensen

en wellicht hún vrienden en families die zijn omgekomen...

Nog geen vijf kilometer later zien we een enorme ravage. Boten liggen

op de weg, hele bussen hangen in bomen en alle huizen zijn vrijwel volle-

dig ingestort. Bomen zijn geknakt en de rails van de spoorlijn staan

negentig graden omhoog. Hier en daar ligt de fundering van een huis

waarop een groepje ontroostbare mensen zit. Ik zie het zout van opge-

droogde tranen op hun wangen en een troosteloze, lege blik... Wat gaat er

in deze mensen om? Hoeveel familieleden hebben zij verloren? Hun huis

is weg, misschien ook hun winkeltje. En ze zitten daar maar, radeloos...

We stoppen voor een filmopname. Overal liggen spullen op de grond.

Een toilettasje met een tandenborstel, kledingstukken, een plastic kin-

derschoentje, een deel van wat ooit een tafeltje was. Zover je kunt kij-

ken, liggen er spulletjes verspreid. Ik staar naar het plastic schoentje en

vraag mij af wat er gebeurd is. Is dit schoentje in de haast van het vluch-

ten verloren, lag het ergens in huis, of is het kind dat dit schoentje aan-

had omgekomen? Ik krijg kippenvel ondanks de vochtige warmte. De

tranen stromen over mijn wangen.

En terwijl ik snikkend rondloop, ruik ik die geur. Een vreselijke geur.

Nooit eerder heb ik zoiets geroken en het is alsof hij in mijn neusvleugels

blijft hangen. Ik word er misselijk van en ik moet overgeven. Wat is dit? Is

dit dan die lijkengeur waar ik wel eens over gehoord heb? En als ik met

mijn zakdoekje mijn mond probeer af te vegen en wegloop, zie ik het... Er

steekt een armpje uit een puinhoop. Ik tel de vingertjes en zie de nageltjes

die wat smoezelig zijn en zwarte randjes hebben. Ik realiseer me dat hier

onder deze puinhopen een mensje ligt en wellicht wel meer dan één.
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Ik krijg het koud en warm tegelijk en denk aan die traumatoloog die

mij vroeg of ik hierop voorbereid was. Nee dus, verre van dat, en ik plof

neer tussen de puinhopen op zoek naar een sigaretje. Het is volledig

ongepast om hier te gaan zitten roken, maar mijn benen weigeren dienst

en ik kan mijn emoties niet meer in bedwang houden. Het sigaretje lijkt

even te helpen.

Ik loop richting kust. Hier ga ik zitten op een stuk muur en besef dan

waar ik ben. Op deze plek was ooit een klein tentje waar je een biertje of

een colaatje kon drinken. Sterker nog, hier heb ik meer dan eens een

stop gemaakt op weg naar de zuidkust. Ik kijk uit over de azuurblauwe

Indische Oceaan. In deze zee heb ik menigmaal gezwommen, gesnor-

keld en zelfs een keer gedoken. Het ziet er vredig uit, de golven kabbe-

len maar wat voort. Er is in de nabijheid geen boot te bekennen. Ver aan

de horizon zie ik een paar vrachtschepen liggen, maar waar zijn de vis-

sersbootjes gebleven? 

Normaliter krioelt het hier van de vissers die een kilometer verderop

hun lading verse vis afleveren. Ik heb hier ooit urenlang gezeten,

gewoon om te kijken hoe blij de vissers waren met die paar roepies die

ze die dag verdiend hadden.

Nu is er helemaal niemand meer, geen boot, geen paalvisser, niets. Ze

zijn waarschijnlijk allemaal omgekomen in de vloedgolf. In al die kapot-

te boten die langs de weg liggen, hebben natuurlijk ook vissers gezeten.

De golf kwam ’s ochtends om halftien en dat is meestal het moment

waarop zij met hun vangst vol trots aan wal gaan. Het zal toch wel niet...

dit mag toch niet waar zijn.... Mijn gedachten tollen door elkaar. Zou

het dan nog veel erger zijn dan ik op televisie heb gezien? Eén ding is

zeker: het aanschouwen van de beelden op de televisie thuis is in geen

enkel opzicht te vergelijken met wat ik hier aantref. Een camera kan veel

vastleggen, maar nooit de geuren en de sfeer waarin ik mij nu bevind.

Het is zo luguber, zo erg, dit is met geen pen te beschrijven.

Een paar honderd meter verderop zie ik rookwolken opstijgen. Ik loop

ernaartoe en verwacht een groepje mensen aan te treffen dat daar een

visje bakt op een kampvuurtje. Zo gaat dat hier; gezellig met de hele

familie een visje eten met een bakje witte rijst. Als ik dichterbij kom, zie

ik... een lijkverbranding.
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In shock stap ik weer in de auto. We rijden verder langs de ene puin-

hoop na de andere en ik zie de gezichten van die duizenden mensen

onderweg... Zo leeg, zo troosteloos. Ik moet me goed houden, want

mijn einddoel ligt nog iets verderop. Het liefst zou ik hier omdraaien en

me verontschuldigen, maar er is geen weg meer terug. Doctor Prasad

wacht op mij.

Door merg en been 

Uren gaan voorbij en het enige wat ik zie zijn volledig ingestorte hui-

zen, stukken van boten, versplinterde bomen en verwoeste motorvoer-

tuigen. Het ene stadje lijkt nog erger getroffen dan het andere. Er staan

overal enorme plassen water, zeewater. Ook erg, denk ik, want daardoor

wordt straks wellicht de hele vegetatie aangetast. Ik zie plaatsjes waar ik

tijdens mijn vakanties wel eens ben gestopt. Ze zijn onherstelbaar

beschadigd en bijna volledig onherkenbaar geworden.

Omdat de zogenaamde snelweg ophoudt, slaan we een zijweg in die

door de binnenlanden voert. We rijden langs rijstvelden en diverse klei-

ne dorpjes. Het lijkt alsof hier niets gebeurd is. Alles is zo vredig.

Onderweg staan kraampjes met grote potten thee en we worden uitge-

nodigd voor een drankje. Mooi om al deze gemeenschapszin te zien en

hoe iedereen toch vrijgevig is, hoe arm ook.

Het is al schemerig als we een soort bewoonde wereld binnenrijden. Ik

weet even niet waar ik ben en kan mij ook niet goed oriënteren. Het

water staat in sommige straatjes zo hoog dat we menigmaal moeten

omrijden. Dan zie ik iets van wat ooit een station was. Er liggen tiental-

len stadsbussen her en der verspreid, alsof ze door elkaar gegooid zijn.

“Waar zijn we?”, vraag ik Nihal.

“We zijn nu in Galle”, antwoordt hij.

Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik ben meer dan eens op dit station

geweest, dat nu volledig is ingestort met alles wat eromheen stond.

Vreemd genoeg zijn het de Boeddhabeelden die bijna overal overeind

zijn gebleven, zo ook hier in Galle. We stappen uit en de cameraploeg

loopt de menigte in op zoek naar de beste beelden voor de televisie. Ik
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zie hoe er vanuit een vrachtwagen eten wordt aangeboden aan de dui-

zenden mensen die daar staan te roepen. Ook zie ik iemand die met een

emmertje zijn winkelpandje - of wat daarvan over is - staat leeg te

hozen.

En dan ruik die vreselijke geur weer. Ik wil weglopen, maar ik struikel

in mijn haast. Ik lig op de grond en zie dat ik over een been ben geval-

len. Dat been steekt zomaar uit een hoop zand en bagger. Ik kijk ver-

dwaasd om me heen, het is net of ik in een film zit. Op nog geen vijf

meter afstand probeert een man zijn vrouw uit te graven en ik zie dat

die vrouw een kindje aan haar borst heeft. Een baby van amper een half

jaar oud.

De man huilt hartverscheurend en draagt de vrouw met baby over zijn

schouder weg. Ik begin te huilen als ik me bedenk dat die man helemaal

niets meer heeft. Geen vrouw, geen kind, geen huis. Ik kan bijna niet

meer ophouden met snikken. Ik heb onderweg misschien wel twintig

van dit soort situaties gezien, maar het went niet bepaald. Dit gaat door

merg en been.

We rijden verder en komen langs het ziekenhuis in Galle. Links en

rechts van de hoofdingang staan honderden splinternieuwe doodskis-

ten. We stoppen even. Dit lijkt wel een fabriek voor doodskisten.

Minstens tien hoog staan ze opgestapeld en vele rijen dik, een muur van

kisten. Nihal praat met een van de medewerkers en vertelt me dat de kis-

ten aan de linkerkant nog leeg zijn. Intussen worden er aan de lopende

band kisten van links naar binnen gehaald en aan de rechterkant weer

naar buiten gedragen.

“Dit zijn de welgestelde mensen uit Galle”, vertelt Nihal.

De meeste lijken liggen op een grasveldje aan de rand van de stad te

wachten op identificatie. Maar dat mag niet langer dan een dag duren,

want dan gaan ze in een massagraf. En als er geen geld is voor een kist,

dan maar zonder. Het is blijkbaar gewoonte om de doden binnen vieren-

twintig uur te begraven. Door de hitte breken er snel epidemieën uit.

Het zal maar een van je familieleden zijn...

Nu weet ik waarom doctor Prasad om lijkenzakken vroeg. Had ik dan

toch zo’n hele pallet moeten kopen en mee moeten nemen? Ik griezel bij

de gedachte en denk dat ik toch het juiste besluit heb genomen. Dit lijkt
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mij meer iets voor een grote hulporganisatie. Niet om het af te schuiven

hoor, maar medicijnen brengen is toch net even iets anders dan het uit-

delen van lijkenzakken. Ik slik en voel dat ik bijna moet overgeven.

Het wordt donker. Er is geen elektriciteit en op straat worden vuren

gemaakt om bij te lichten bij de zoektocht naar slachtoffers. Wij gaan

verder op weg naar doctor Prasad. Na enig zoeken en vragen komen we

bij een tempel. Het is een oud en verwaarloosd gebouw op een heuvel.

In de tempel treffen we honderden mensen aan en dan zie ik eindelijk

mijn lieve vriend, doctor Prasad. Hij omhelst me en roept alleen maar:

“Thank you, thank you, thank you”, terwijl de tranen over zijn wangen

stromen. Tranen over alles wat er is gebeurd, maar ook van blijdschap.

Hij laat me niet meer los en blijft schokkend in mijn armen hangen. Ik

kan geen woord uitbrengen.

De vrachtwagen wordt gelost en de dokter bekijkt de dozen met medi-

cijnen. Hij is erg blij, want er wachten honderden patiënten in dit geïm-

proviseerde ziekenhuisje. Nog een paar artsen komen mij begroeten en

aan de hand van de meegenomen lijsten worden de Nederlandse termen

vertaald naar de Singalese taal. Dit gebeurt uiterst nauwkeurig.

Het ontsmettingsmiddel wordt direct in gebruik genomen om won-

den schoon te maken en met het verband worden complete benen en

armen ingewikkeld. Er zijn veel mensen met botbreuken of kneuzingen,

maar ook veel met hoofdwonden. Wat een toestand. Wat kan ik doen? Ik

ben geen verpleegkundige, sterker nog, ik griezel bij het zien van won-

den en bloed.

Achter in de tempel zit een grote groep kinderen, slechts gekleed in

ondergoed, op blote voeten, met verwarde haren en het zout van tranen

op hun gezichtjes. Het zijn er veel. Sommigen zijn heel stil, anderen

huilen en schreeuwen. Het is hartverscheurend om deze verdrietige kin-

dertjes hier te zien. Hun geschreeuw raakt mij diep.

Ik loop ernaartoe en zou hen allemaal wel op mijn arm willen nemen

en troosten. Ze komen op mij af en trekken aan mijn broekspijpen.

“Mama, mama, mama”, is het enige wat ik versta.

Ze willen opgetild worden. Ze zijn zo intens verdrietig.

“Deze kinderen zijn hun ouders kwijt”, zegt Prasad.
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Dan besef ik pas werkelijk wat zich hier in die vloedgolf heeft afge-

speeld. Een miljoen daklozen en ruim vierduizend wezen en halfwezen,

hoorde ik later.

Wat kan ik doen?

Doctor Prasad gaat aan het werk. De verslaggeefster en de camera-

vrouw filmen alles en ik sta daar maar... helemaal over mijn toeren van

al het leed dat zich hier op een paar vierkante meter bevindt. Er worden

kopjes water uitgedeeld, er wordt rijst gekookt en in kleine plastic bak-

jes gedaan. Al die mensen om me heen die mij bedanken en huilen...

“Zullen we gaan?”, vraagt Nihal, die heel goed aanvoelt dat ik me hier

niet echt op mijn plaats voel.

“Laten we terugrijden naar Colombo, hier kun je weinig doen.”

De verslaggeefster wil blijven om de volgende dag ook het grote zie-

kenhuis in Galle te bezoeken. In het holst van de nacht rijd ik samen

met Nihal de tien uur durende rit naar Colombo terug.

“Are you happy, are you satisfied?”, vraagt Nihal als we onderweg zijn.

Ik kan daar geen ‘ja’ op zeggen. Integendeel, wat zijn nu vierentwintig

dozen medicijnen, een paar balen rijst en enkele tanks drinkwater op

een ramp die zoveel mensen heeft getroffen? 

“Wat gebeurt er nu met al die kinderen?”, vraag ik Nihal.

“Die zijn waarschijnlijk hun ouders voor altijd kwijt. Het zijn nu

weeskinderen”, weet hij me te vertellen.

We vragen ons af om hoeveel kinderen het zou kunnen gaan.

We rijden nu zeker al zeven uur over vele landweggetjes en ik ben een

beetje moe, net als Nihal die blijkbaar moeite heeft om wakker te blij-

ven. Het is stil in de auto. We zijn allebei in gedachten verzonken. Mijn

hersenen draaien op volle toeren en de indrukken van de afgelopen uren

laten me maar niet los.

Er komen ons honderden vrachtwagens en busjes tegemoet. Het zijn

de hulptroepen afkomstig uit Colombo. Ze zijn afgeladen met spullen,

zoals balen rijst en heel veel containers met drinkwater. Ik zie ook veel

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:05  Pagina 20



ramp       21

militaire vrachtwagens die richting zuidkust rijden. De wagens zijn tot

de laatste plaats bezet met allemaal jonge soldaten.

Het is gevaarlijk rijden over de smalle weggetjes en menigmaal moe-

ten we geruime tijd wachten om tegenliggers te laten passeren. We zien

vele kampvuren, wat een heel bijzondere aanblik geeft. Op bijna iedere

straathoek staan er wel groepjes mensen die thee aanbieden aan alle

voorbijgangers. Prachtig, zoals ook deze arme mensen meeleven, en dat

midden in de nacht.

Ook wij stoppen voor een kopje thee en een koekje. Iedereen staat me

aan te gapen. Blijkbaar verwachten ze geen blonde Hollandse hier in het

binnenland. Ze willen allemaal met me praten en de mand met koekjes

komt wel honderd keer voorbij. Als we vertrekken, laat ik toch maar wat

roepies achter, ook al wil niemand daar iets van weten.

Het beeld van de vele kinderen in de tempel bij doctor Prasad kan ik

maar niet vergeten. Die grote ogen, dat gehuil, dat ontroostbare.

Zouden ze hun ouders ooit weer terugvinden? Dat zou toch kunnen.

Het hoeft toch niet zo te zijn dat al die ouders zijn omgekomen? Het is

nu een chaos overal, misschien loopt er wel een vader of moeder te zoe-

ken naar zijn of haar kind.

“Waar zou ik het land verder mee kunnen helpen?”, vraag ik Nihal. Er

is hier zoveel ellende, zoveel ravage, dat ik echt niet weet waar ik zou

moeten beginnen. Zal ik hier blijven? Ik wil heel graag helpen, maar

waarmee? Ik kan niet tegen wonden en bloed en ik zie mezelf ook niet

met doden sjouwen. Wellicht opnieuw een vrachtwagen met rijst en

water ophalen en aan de zuidkust uitdelen? Het is allemaal maar een

druppel op een gloeiende plaat, maar ik wil zo graag iets doen.

Ik denk weer aan de kinderen in de tempel. Misschien komt het

omdat ik zelf geen kinderen heb, maar ik heb zo met hen te doen. Het

liefst neem ik een hele groep van die kleintjes mee naar Nederland en ga

ze allemaal helpen en verzorgen. Maar dat is geen oplossing, realiseer ik

mij ten volle. Kinderen moet je in hun eigen cultuur laten opgroeien en

de enige manier om te helpen is door financiële adoptie via een hulpver-

leningsproject. Is het dan een idee om een aantal kinderen financieel te

helpen en misschien af en toe eens te komen kijken hoe het met ze gaat? 
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Ik leg dit idee voor aan Nihal en hij vindt het een prima plan. Ik zou in

Nederland een soort actie kunnen beginnen onder familieleden, vrien-

den en kennissen en daarmee wat geld bij elkaar brengen.

“Zou jij dat geld dan voor mij hier willen besteden aan deze kinde-

ren?”, vraag ik hem.

Dit wil hij heel graag en ik weet dat ik hem hierin kan vertrouwen. Ik

denk aan mijn familie en vrienden en inventariseer wie van hen mis-

schien genegen is om iets bij te dragen. In mijn agenda maak ik een lijst-

je van degenen die zeker willen helpen. Eenmaal terug in Nederland ga

ik ze allemaal bellen en bezoeken. Want één ding is zeker, ik ga iets toe-

voegen aan het leven van deze kinderen.

Ik vind het zelf ook een mooi initiatief en voel ineens de energie en

vechtlust weer in me opkomen. Dit ga ik doen: een mooi geldbedrag

inzamelen om de kinderen in Sri Lanka te helpen. Nihal weet als geen

ander waar dit bedrag het best op zijn plaats is. Hij kent het land, weet

hoe de vele officiële instanties werken en hij kent ook vast wel een kin-

dertehuis dat het geld goed kan gebruiken. Elk bedrag is welkom.

In de vroege ochtend zijn we terug in Colombo en ik besluit diezelfde

avond nog terug te gaan naar Nederland. Als ik de kinderen in dit land

wil helpen, moet ik dat vanuit Nederland doen.

Van mijn nichtje ontvang ik een sms’je met de tekst dat ze apetrots op

haar tante is. Dan belt Dick me. Hij vertelt hoe mooi de televisie-uitzen-

dingen waren en dat hij mij ongeveer elke avond op de buis heeft

gezien. Hij is door vele relaties gebeld. ‘Dat is toch jouw partner?’, vroe-

gen ze. Zelfs vrienden uit Spanje en uit Duitsland belden hem om te ver-

tellen dat ze mij op televisie hebben gezien.

Ik had daar helemaal geen idee van. Ik heb uiteraard de camera’s wel

horen zoemen, maar had geen idee wanneer en hoe vaak de beelden zijn

uitgezonden. Blijkbaar ben ik de allereerste die vanuit het buitenland

hulp komt verlenen. Wel bijzonder dat iedereen in Nederland, zonder dat

ik het wist, naar deze blonde mevrouw uit Den Haag heeft zitten kijken.

Toen even later mijn zusje belde, kon ik alleen nog maar huilen.

In de middag word ik wakker uit een rusteloze slaap in hartje

Colombo. Na een snelle douche zit ik wat te mijmeren met een toastje,
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een gekookt eitje en een kopje koffie, als een Australische vrouw binnen-

komt. Ze vraagt me wat ik aan het doen ben. Ik vertel mijn verhaal in het

kort. Daarop begint zij te praten en te praten. Ze houdt niet meer op,

vrees ik, en ik zoek naar een geschikt moment om een einde te maken

aan het gesprek. Mijn hoofd zit vol en ik heb behoefte aan een moment

voor mezelf. Ik kap het gesprek af. Snel pak ik mijn tas en bestel een tuk-

tuk om de stad in te gaan. In het westerse inkoopcentrum Odel drink ik

een cappuccino. Honderden mensen lopen de winkels in en uit. Het is

uitverkoop. Er wordt gelachen, geroepen en in de bakken met koopjes

gegraaid. Ook dit is Sri Lanka! 

Naast mij gaat een groep Italianen zitten. Het zijn er acht, maar het

lijken er wel dertig. Ze praten en lachen, ze hebben lol met elkaar.

Allerlei tasjes worden uitgepakt en de aankopen worden aan elkaar

getoond. Ik versta niets van wat ze zeggen. Het is net of ik de verkeerde

filmset ben binnengestapt. Dit is een compleet andere wereld. De wereld

van shoppen en plezier.

Ik knijp mezelf in de arm. Nee Marja, je zit echt in Sri Lanka en wel

hier op een terras in Odel. Dit is het land waar eergisteren een vreselijke

ramp is gebeurd en waar men negentig kilometer verderop naar overle-

venden zoekt en waar de eerste lijken zijn geborgen. Misschien hebben

deze mensen de ramp wel meegemaakt en hebben ze iets te vieren. Ik

kan het niet goed beoordelen, maar het voelt heel bizar.

Nihal brengt me ’s avonds naar de luchthaven. Zijn ogen zijn donker-

omrand van vermoeidheid. We omhelzen elkaar en de tranen stromen

over onze wangen. Dan loop ik richting douane. Hij blijft maar zwaaien.

Laat ik mijn goede vriend nu in de steek met alle ellende? Doe ik er goed

aan om terug te gaan? 

Ik draai me om en zwaai nog een keer. Met een laatste handkus ga ik

door de douane. Ik hoop zo vurig dat ik snel kan terugkeren en hem kan

vertellen dat we samen de kinderen gaan helpen.

Ik zit in het vliegtuig terug naar Nederland met een droom: ik ga de

kinderen in Sri Lanka helpen met een weeshuis.
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a c t i e

Terug in Nederland

Aan boord van het vliegtuig raak ik in gesprek met een stewardess die

ik ook op de heenreis ontmoet heb. Ik vertel haar wat ik gedaan heb in

Sri Lanka en hoe het gegaan is. Ze neemt me mee naar de pantry en ver-

telt op fluistertoon wie mijn medepassagiers zijn. Een man op stoel-

nummer 7a die zijn hele gezin is kwijtgeraakt. Een vrouw op 23f van wie

haar kind onder in het vliegtuig meereist in een kistje. Daarnaast veel

mensen met gebroken ledematen en andere verwondingen. Ik durf ze

niet aan te kijken. Er is te veel leed aan boord van dit vliegtuig. Te veel

vreselijke ervaringen van mensen die aan de dood zijn ontsnapt.

Als de piloot na tien uur vliegen de landing inzet en ik beneden mij de

weilanden in de vroege ochtendzon zie liggen, begin ik te huilen. Van

blijdschap dat ik weer heelhuids terug ben in ons relatief veilige

Nederland, maar vooral ook door alle vreselijke indrukken die ik in een

paar dagen heb opgedaan. Ik kan die ene geur nog steeds ruiken. De lege
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blik in de ogen van al die mensen staat permanent op mijn netvlies.

Snikkend stap ik uit het vliegtuig, net als veel andere passagiers. Het

Nederlands Rode Kruis heeft opvang geregeld door vrijwilligers. Een

groep witte jasjes wil mij meetrekken. Ik moet moeite doen om me los te

maken. Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld, maar ik wil nu alleen

maar zo snel mogelijk naar huis. Naar mijn eigen veilige omgeving en

mijn lieve man die naar mij zal luisteren. Gewoon lekker aan mijn ver-

trouwde keukentafel met een kopje koffie of een glaasje wijn.

Echt veel kan ik thuis niet vertellen. Het gaat gewoon niet. In flarden

vertel ik een paar belevenissen, maar verder kom ik niet. Het is te moei-

lijk om onder woorden te brengen. Hoe vertrouwd mijn man ook is en

hoe liefdevol hij ook zijn best doet, ik krijg het niet voor elkaar om te

vertellen wat ik gezien en meegemaakt heb. Na een stevige borrel ga ik

uitgeput naar bed, maar ik word regelmatig drijfnat van het zweet weer

wakker. De geur en de beelden laten me niet los. Had die traumatoloog

dan toch gelijk? Eén ding is zeker: ik ben geen geboren hulpverlener die

naar rampgebieden moet worden uitgezonden. Toch voel ik me voldaan

en blij over wat ik gedaan heb. Het is maar een druppel op een gloeiende

plaat, maar hij spetterde wel en het was wel mooi mijn druppel!

Televisie-uitzending

’s Middags word ik gebeld met de vraag of ik naar Hilversum wil

komen om voor de gezamenlijke omroepen, die de hele dag over de tsu-

nami uitzenden, mijn verhaal te doen. Er zijn inmiddels al wat uitzen-

dingen geweest waarin mijn aankomst in Galle werd getoond, maar om

nu mijn ervaringen te vertellen... Ik vind het maar niets. Ik kan niet

goed beslissen en vraag of ik er even over na mag denken. Het praten

over ervaringen die zo aangrijpend zijn, kan alleen maar leiden tot een

openbare huilpartij op televisie, vrees ik.

Uiteindelijk besluit ik toch te gaan op voorwaarde dat ik iets mag zeg-

gen over mijn droom: een weeshuis in Sri Lanka. Ze gaan akkoord en vra-

gen of ik de volgende dag, 1 januari, tijdig in de studio aanwezig wil zijn

voor de uitzending. Maar wat nu? Alleen maar iets vertellen over mijn
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plannen, werkt niet! Er moet zo snel mogelijk een website komen

waarop ik mijn plannen toelicht. Zo kunnen kijkers die meer willen

weten op de site kijken. Daar staat dan tevens een rekeningnummer op

vermeld voor donaties. Ik bel snel een paar bekenden die er op oude-

jaarsavond nog aan willen werken. En ja hoor, Thom, Jeroen en

Daniëlle gaan aan de slag, een vriendendienst. De volgende ochtend is

de website online.

In de studio aangekomen sta ik wel even te trillen op mijn benen. Een

live-uitzending met Karel van de Graaf en misschien nog wel anderen.

Wat moet ik verwachten en hoe moet ik reageren? Zit mijn haar wel goed?

Zie ik er niet veel te vermoeid uit? De zenuwen gieren door mijn keel.

Eerst naar de visagist voor de make-up. Er worden allerlei crèmepjes

op mijn gezicht gesmeerd, een kleurtje hier, een streepje daar, een lip-

stickje, en zie daar: de metamorfose! De wallen onder mijn vermoeide

ogen zijn volledig verdwenen en ik zie eruit of ik net twee weken op een

strand heb gelegen.

Er komen nog twee mensen binnen. Als de make-up klaar is, stap ik

op hen af en stel mezelf voor. Wel zo netjes. Het zijn mensen van het

Rode Kruis die ook aan het programma zullen deelnemen.

Karel van de Graaf komt ook even kennismaken en is superattent en

zeer geïnteresseerd. Hij vindt het geweldig dat ik zo snel hulp heb gebo-

den en daar wil hij het natuurlijk met me over hebben.

“Maak je geen zorgen”, stelt hij me gerust, “ik stel geen lastige vragen

en zal je niet aan het huilen maken.”

Dat is prettig en al iets zelfverzekerder stap ik de opnamestudio in.

Best spannend hoor met al die lampen en zoemende camera’s. De opna-

meleiding is druk in de weer en zorgt dat alles tot op de seconde goed

getimed is.

Het Rode Kruis is als eerste aan de beurt en de directeur vertelt dat

zijn organisatie druk bezig is met het analyseren van de problematiek

om adequaat hulp te verlenen. Terecht, want zo gaat dat bij grote hulp-

organisaties.

Dan is het mijn beurt: “Zo mevrouw Van Leeuwen, u bent al heen en

weer gevlogen met uw medicijnen. Hoe hebt u dit allemaal voor elkaar

gekregen?”
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Ik vertel over het telefoontje van de bevriende arts en hoe ik de vol-

gende dag in het vliegtuig gestapt ben met vierentwintig dozen medicij-

nen en met de vrachtwagen ter plekke nog wat rijst en water meegeno-

men heb op weg naar de zuidkust.

De eerder uitgezonden beelden van mijzelf in Galle worden opnieuw

getoond. Van de Graaf vindt het blijkbaar geweldig, want hij vraagt

maar door. Dan vraagt hij aan de directeur van het Rode Kruis: “Waar

was u, waarom heeft u niet zo’n actie ondernomen?”

De man geeft geen concreet antwoord en blijft vertellen dat er eerst

een analyse moet worden gemaakt. Het vuur wordt hem aardig aan de

schenen gelegd en ik heb echt met hem te doen. Half Nederland zit

namelijk te kijken. Ik realiseer me nog niet dat dit de doorbraak voor

mijn nieuwe stichting is.

“Wat zijn uw verdere plannen, mevrouw Van Leeuwen?”, is de laatste

vraag.

“Ik wil een weeshuis oprichten voor de tsunamislachtoffertjes”, zeg ik

en roep snel het adres van de website. De uitzending is immers live en er

kan niet in geknipt worden. Als de uitzending is afgelopen, gaan we

samen met de hele crew wat drinken. Iedereen is enthousiast over het

feit dat ik dit allemaal in zo’n korte tijd gedaan heb, en we proosten op

een goed resultaat.

Een van de medewerkers zegt tegen de presentator: “Je hebt die

meneer van het Rode Kruis wel erg hard aangepakt, Karel.”

“Dat is precies waarom ik hier zit. Het is toch mijn vak om kritische

vragen te stellen.”

Daarna pakt hij zijn jas en hoed en vertrekt. Ik loop snel achter hem

aan en vraag of hij in het comité van aanbeveling wil komen.

“Ik ben vereerd”, antwoordt hij.

Duizend e-mails

Het is al twee uur in de nacht als we thuiskomen. Even nog een glaasje

wijn om de belevenissen van deze avond tot me door te laten dringen.

Wat is er veel gebeurd in een paar dagen. In de keuken staat mijn laptop

en Dick wil even kijken of hij de uitzending kan vinden op internet.
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De provider geeft aan dat er heel veel e-mails binnenkomen. Ik schrik

en roep: “Zet dat ding snel uit. Er is een virus!”

Ook al is het vijf jaar na dato, dit moet de millenniumbug zijn die nu

mijn computer aanvalt.

Maar wat blijkt... er komen bijna duizend mailtjes binnen. Ik begrijp

er niets van. Al bladerend lees ik allerlei sympathiebetuigingen en aan-

biedingen voor hulp in de vorm van teddyberen, kinderkleding en dona-

ties. En dat houdt maar niet op. Ook artsen en verpleegkundigen bieden

aan te helpen. Wat een televisie-uitzending allemaal kan veroorzaken.

Dit had ik nooit gedacht. ‘Wat leuk’, denk ik, wetende dat ik de volgende

dag wel even bezig ben met het lezen en beantwoorden van deze hoe-

veelheid e-mails. Zoveel heb ik er nog nooit gehad, laat staan dat ik enig

idee heb hoeveel tijd mij dit gaat kosten. Morgen verder, nu de uitzen-

ding bekijken en slapen.

De volgende morgen sta ik vroeg op. Ik neem een kop koffie en kruip

meteen achter de laptop om de e-mail te lezen en te beantwoorden. Op

ieder bericht ga ik serieus in en het kost me uren om te antwoorden. Iedere

keer als ik tien mails heb beantwoord, ontvang ik minstens vijfentwintig

nieuwe. Aan het einde van de dag heb ik er honderdtwintig beantwoord en

zijn er nog dertienhonderdtachtig te gaan. Morgen weer een nieuwe dag.

Keulen en Aken zijn nu eenmaal ook niet op één dag gebouwd.

“Wat zal ik doen met de aanbiedingen voor kinderkleding en teddy-

beren?”, vraag ik aan Dick. “Mag ik een hoekje in de garage vrijmaken,

zodat we alles hier kunnen opslaan, tot ik weer naar Sri Lanka vlieg?”

Hij vindt het geen goed idee.

“Je krijgt van alles aangeleverd en allerlei mensen aan de deur. Laten

we onze privacy een beetje in acht nemen. Daarbij, ik ken jou, dadelijk

zit iedereen hier aan de koffie en je hebt het al druk genoeg met al je

mails.”

Ik ben teleurgesteld over zijn reactie, maar ik begrijp het wel en hij

heeft misschien ook wel een beetje gelijk. Hier moet ik een andere oplos-

sing voor zoeken. Voorlopig eerst maar gewoon doorgaan met het lezen

van de mailtjes en proberen ze in rubrieken onder te brengen.
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Naar de notaris

De volgende morgen bel ik notaris Lentze in Den Haag of hij mis-

schien ook iets wil bijdragen door het opstellen van de statuten voor de

nieuwe stichting.

“Geen probleem, wij helpen je graag”, meldt de secretaresse.

Ik heb geen idee waar ik allemaal aan moet denken. Er is een bestuur

met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris nodig. Daarbij

moeten de doelstellingen van de stichting worden geformuleerd. Ook

een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vereist. Voorlopig is het

papieren gedeelte rond en daarmee de stichting officieel. Later zal de

rest wel op zijn plaats vallen. Nu weer snel verder. De tijd dringt, de

mensen in Sri Lanka hebben hulp nodig.

Tussen de vele mails bevindt zich een bericht van ene Marianne van

den Bosch. Ze is net terug uit Quatar, heeft nog geen werk en wil wel

even bijspringen. Dezelfde avond nog zit ze bij me aan de keukentafel

voor een eerste kennismaking om vervolgens drie maanden te blijven.

Haar eigen huis is nog verhuurd en daarom neemt ze de volgende dag

haar intrek bij ons. Zo hoeft ze ’s morgens niet in de file te staan en is ze

altijd op tijd.

Marianne blijkt een kanjer te zijn die van zeven uur ’s morgens tot laat

in de nacht met mij zit te buffelen achter de computer. Iedereen krijgt een

bericht terug, al is het maar een enkel woord van ‘top’ of ‘zoen terug’. De

vele reacties uit het land zijn zo hartverwarmend en geven zoveel energie,

dat het bijna verslavend is om al die mooie berichten door te lezen.

Intussen is het al 3 januari. Ik heb ook nog een baan! Weliswaar niet

fulltime, maar ik heb wel mijn verplichtingen. Op de Hogeschool voor

Toerisme doceer ik communicatie & marketing en daarnaast begeleid ik

een groep studenten bij hun afstudeerscriptie. Ik heb geen idee waar ik

aan begonnen ben, maar heb wel de indruk dat lesgeven niet meer in mijn

nieuwe drukke leven past. De tsunami heeft mij in zijn greep, ik móét iets

doen voor de slachtoffers. Dit is nauwelijks te combineren met mijn werk.

Daarnaast heb ik een aantal sociale verplichtingen. Mijn lieve moeder

die net een half jaar weduwe is, heeft mij hard nodig. Drie keer per week

ga ik even naar haar toe voor een praatje, een boodschap of het behande-
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len van de post. Ook voor mijn 89-jarige schoonmoeder doe ik een aantal

dingen, sinds zij uit het ziekenhuis is. Ze wil zo lang mogelijk op zich-

zelf blijven wonen en heeft mijn hulp daarbij hard nodig.

Hoe moet dit allemaal? Zoals het er nu uitziet, zal ik de eerste weken

wel aan de keukentafel zitten om te zorgen dat er een eerste bedrag

overgemaakt kan worden naar Sri Lanka. Ik ga maar door, komt tijd,

komt raad. En dus zit ik in een verloren uurtje scripties van studenten te

beoordelen met een half oog, terwijl ze beter verdienen.

Een week later neem ik ontslag.

Stroomversnelling

Mijn leven komt in een stroomversnelling. Ik kan niet overzien waar

dit eindigt, als het al eindigt. Vanuit de meterkast in mijn huis wordt

een draad getrokken voor een nieuwe telefooninstallatie. Ruim vijfen-

dertig pc’s kunnen hierop worden aangesloten om alle e-mails te beant-

woorden. Vriendinnen, oud-collega’s en voormalig studenten melden

zich spontaan aan en binnen drie dagen is er een team van vrijwilligers

geformeerd. Het is een drukte van jewelste.

Elke ochtend staan er wel tien tot vijftien vrijwilligers voor de deur

met een laptop onder de arm. Alle stoelen in de woonkamer, keuken en

eethoek zijn bezet. Telefoons rinkelen de hele dag en de aanbiedingen

via de mail blijven maar binnenkomen. Door het hele land worden er

benefietvoorstellingen georganiseerd: van ‘heitje voor een karweitje’ tot

‘Hoop voor Azië’, de musical van Joop van den Ende, met Pia Douwes in

de hoofdrol.

Aan de keukenramen hangt de agenda voor de komende weken en

ieder weekend bezoek ik wel vijf tot zeven voorstellingen om cheques in

ontvangst te nemen. Allemaal voor mijn grote droom: Stichting

Weeshuis Sri Lanka.

Op een ochtend belt de postbode aan en overhandigt me een grote

doos: afschrift nummer 1 met alle bijschrijvingen op giro 3211. Het zijn

zoveel blaadjes dat ze niet eens in een ordner passen. En dat is maar van

één week.

Wat nu toch te doen met al die aanbiedingen voor kleding, teddyberen

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:05  Pagina 30



actie       31

en andere hulpgoederen? Hoe te reageren op al die dagelijkse e-mails?

Het zijn er honderden per dag. Ons huis in Den Haag lijkt intussen wel

een crisiscentrum, maar dan wel een heel gezellig crisiscentrum.

Broodjes worden meegenomen door de vrijwilligers, er worden eieren

gebakken en we eten borden met pasta tussen alle papieren en telefoon-

tjes door.

Van doctor Prasad verneem ik dat er honderden deskundigen vanuit

de hele wereld spontaan naar Colombo zijn gevlogen om hulp te verle-

nen. “Maar”, zo vertelt hij, “er is gebrek aan coördinatie en slaapgelegen-

heid. Men heeft de handen vol aan al die deskundigen, om ze vriendelijk

te woord te staan en om dankbaarheid te tonen. Het zijn er te veel”.

Ook bij ons melden zich mensen aan die naar Sri Lanka willen gaan

om daar te helpen. Artsen, verpleegkundigen, traumatologen, psycholo-

gen etc. Daar kan ik allemaal niets mee in mijn stichting. Ook krijgen

wij veel aanvragen voor bemiddeling bij het adopteren van een kindje.

Dit is niet de hulp die wij willen bieden.

Om alle vragen te beantwoorden en vooral om goede informatie te

geven, start ik daarom met het schrijven van een nieuwsbrief op de web-

site.

Twintigduizend vierkante meter 

Nog geen twee dagen na mijn terugkomst in Nederland word ik

gebeld door Nihal. Een welgesteld echtpaar uit Colombo heeft van onze

plannen gehoord en biedt een stuk grond aan van 20.000 m2 mét bebou-

wing. Het paar was ooit van plan om op die grond een bejaardenhuis op

te richten, maar sinds de economie van het land in 1975 instortte, heb-

ben ze er niets meer aan gedaan. Per e-mail ontvang ik de eerste foto’s.

Een prachtig gebied op een heuvel met uitzicht over het meer van

Koggala met zes, weliswaar zwaar gehavende bungalows die volledig

gerenoveerd moeten worden en waar nog geen sanitair of stroom is.

De foto’s zien er prachtig uit en het lijkt mij wel wat. Daarbij ligt de

grond aan de zwaar getroffen zuidkust op amper acht kilometer van de

oude vestingstad Galle. De eigenaren stellen geen voorwaarden of eisen,
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als het maar voor een goed doel wordt gebruikt. Ze vinden ons plan fan-

tastisch en ik ben blij verrast met dit mooie aanbod. Nihal gaat de vol-

gende dag direct kijken en zal uitgebreid verslag doen.

Wat beweegt een echtpaar in Colombo een stuk grond ter beschikking

te stellen aan een volslagen onbekende?, vraag ik mijzelf af. Wie zijn

deze mensen, wat steekt hierachter? Niemand doet toch zomaar iets

voor niets. Die gedachte maakt me onzeker en het liefst wil ik alles zwart

op wit hebben, want dit is toch eigenlijk te mooi om waar te zijn. Mijn

onzekerheid spreek ik uit in een telefoontje met Nihal. Hij weet me te

vertellen dat dit echtpaar wel degelijk weet wie ik ben.

Deze familie is eigenaar van Hotel Koggala Beach aan de zuidkust.

Een jaar of zes geleden heb ik een maand meegeholpen om het hotel,

dat gesloten was, weer opnieuw in gebruik te nemen. Samen met de

lokale manager heb ik alle hotelfaciliteiten onder de loep genomen en

hierin verbeteringen aangebracht. We hebben nieuwe plannen

gemaakt en uitgevoerd, excursies in kaart gebracht en allerlei zaken

ingevoerd die het verblijf voor de hotelgasten zouden veraangena-

men. Met als resultaat dat het hotel heel snel weer gasten van over de

hele wereld kreeg en de erkenning ‘Opleidingscentrum voor hotel-

school’ kreeg.

Het echtpaar in kwestie heb ik toen nooit ontmoet. En nu, zes jaar

later, willen ze iets terugdoen.

Twee dagen later komt per e-mail alle informatie binnen met de afme-

tingen van de gebouwen, de staat waarin ze verkeren, en een eerste sug-

gestie voor de indeling van het project. Nu gaat het echt leven. Nu heb-

ben we echt iets in handen waarop we verder kunnen borduren, ook al

heb ik zelf helemaal geen ervaring met verbouwingen, laat staan met

het opzetten van een weeshuis.

Professionele ondersteuning

Eén van de vele mailtjes is afkomstig van het bedrijf Twynstra Gudde.

‘Wat kunnen wij voor het weeshuis betekenen’, luidt de vraag met daar-
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onder een telefoonnummer en de hartelijke groeten van Inge Kuipers. In

de avonduren bel ik even met deze Inge.

“Het is een leuk aanbod”, zeg ik, “maar het project valt of staat met

fondsenwerving. Het liefst hebben wij geld, beste Inge.”

Zij belooft dit te gaan onderzoeken.

Ondertussen licht ik het bestuur in van de inmiddels opgerichte stich-

ting Weeshuis Sri Lanka over de gang van zaken van de afgelopen dagen.

Over de enorme hoeveelheid reacties, de dozen bankafschriften en het

team van vrijwilligers in huis. Fiscalist Ton Smit wijst mij erop dat dit

wel eens heel groot kan gaan worden en dat ik naar een structuur moet

werken met een goed dagelijks bestuur, en dat ik partners moet zoeken

om zaken over te nemen.

‘Grootheidswaan’, denk ik. ‘Typisch iets voor grote ondernemers,

maar niet voor mij.’

“Ik ga deze klus zelf wel klaren”, zeg ik. “Ik heb daar geen dure men-

sen voor nodig”, en laat de naam Twynstra Gudde vallen.

“Maar ken je die dan niet?”, roept Ton. “Dat is een van de grootste pro-

jectmanagementbureaus in Nederland. Zeer gerenommeerd en echt een

van de beste. Ik zou maar terugbellen als ik jou was.”

De rest van de avond overdenk ik welke keuzes ik moet maken. Mijn

hoofd duizelt van alle informatie die ik gekregen heb: een dagelijks

bestuur vormen, een raad van toezicht, een comité van aanbeveling, struc-

turen aanbrengen. Moet dat allemaal echt? Dit past toch helemaal niet bij

mij. Ik ben geen ondernemer en wil het ook niet worden. Ik vind het alle-

maal wel goed zoals het is. Iedereen is enthousiast en leeft mee. Er komen

donaties binnen en het is toch allemaal leuk genoeg zo. Ja, natuurlijk zal

ik ooit verantwoording moeten afleggen, dat weet ik, maar dat kan toch

in een nieuwsbrief? Daar heb ik toch verder niemand bij nodig? Misschien

een boekhouder die mij helpt een balans te maken, maar uitgaven heb ik

niet, dus waarom zou dat allemaal zo ingewikkeld moeten.

Die nacht lig ik te woelen in mijn bed. Wil ik dit allemaal wel? Maar ik

realiseer me dat er geen weg terug meer is. Als dit weeshuis echt mijn

droom is, zal ik door moeten gaan. En dan inderdaad met professionele

partijen die, hopelijk belangeloos, iets willen bijdragen. Morgen toch

maar even Inge terugbellen.

actie       37
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Als ik haar de volgende dag aan de telefoon heb, zegt ze dat het aan-

bod inderdaad was om professionele ondersteuning te bieden tegen het

zogenaamde ‘nultarief’, tenminste, als we daar behoefte aan hebben.

Natuurlijk hebben we dat! Inge gaat intern wat regelen en we maken

een afspraak voor later in de week om in Den Haag eerst kennis te

maken en alle plannen over en weer aan te horen.

Nu maar zien waar dit toe gaat leiden. Intussen is het team druk bezig

aan en rond de keukentafel. De telefoons rinkelen onophoudelijk. Een

van de bellers is Jaap van Essen, directeur van Drukkerij Oldehove uit

Naaldwijk. Ooit had ik zijn dochter in de klas op de Hogeschool. Jaap is

een heel bijzondere man, van weinig woorden.

“Moet jij niet een logootje hebben en een beetje briefpapier?”

“Nou graag Jaap, daar zou ik wel blij mee zijn.”

“Het kost je niks, ik ga dit regelen voor je.”

Ik krijg een briefje onder mijn neus met de vraag of ik een van de part-

ners bij Deloitte Nederland, ook weer een oude relatie van mijn man, wil

terugbellen voor een afspraak.

‘Manuela van Twee Vandaag terugbellen’, staat er op het volgende

briefje. Manuela wil even weten hoe het allemaal gaat en of er een ver-

slaggever langs mag komen.

“Ja hoor, dinsdag ben ik de hele dag thuis voor allerlei afspraken. Laat

maar komen, we zien wel hoe het uitpakt.”

Het volgende briefje: ‘Auping bellen of we bedden nodig hebben’. Ik

krijg een heel aardige mevrouw Roetert aan de lijn. Ze vraagt of ze bed-

den voor ons mag maken. Ik zie de super-de-luxe Auping-bedden met

afstandsbediening voor me en zeg dat dit niet de bedoeling is. Men

slaapt in Sri Lanka op de grond, niet in een Auping. Je moet de kinderen

niet verwennen. Straks als ze groot en sterk zijn, moeten ze verder en

dan zonder Auping.

“We kunnen stapelbedden voor jullie maken”, zegt mevrouw Roetert.

“Ik stuur u straks wel een tekening en dan moet u daar maar even naar

kijken.”

Twee uur later komt er een mail binnen met een tekening van een sta-

pelbed, helemaal leuk, in de kleur blauw. Snel teruggebeld en gezegd

hoe geweldig ik dit vind.

“We doen er ook matrassen, kussens en linnengoed bij. Volgende
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week beginnen we met de productie. We houden u op de hoogte.”

Zo, dat is snel geregeld. En wat een mooi aanbod. Nu nog zien hoe we

aan kastjes komen waar de kinderen hun spulletjes in kwijt kunnen.

Dinsdag 11 januari 

Ik strompel mijn bed uit. Het is pas zes uur in de ochtend, maar ik ben

klaarwakker. Met een kopje koffie in de keuken overdenk ik de voorbije

dagen. Het lijkt wel een film.

Zaterdagochtend zat ik in een raceauto op Circuitpark Zandvoort en

scheurde ik met 220 kilometer per uur door de beroemde Tarzanbocht.

’s Middags stond ik in de muziektent van Elburg een cheque in ont-

vangst te nemen van de padvinderij die een ‘heitje voor een karweitje’

had georganiseerd. En ’s avonds moest ik even langs Nieuw-Vennep voor

een ondernemersbijeenkomst.

Daar zie ik in een café mijzelf terug in het NOS Journaal. Zeker vijf

minuten lang wordt de Stichting Weeshuis Sri Lanka belicht en zie ik

mezelf in Zandvoort in de raceauto stappen en in Elburg, breed lachend

in de stromende regen, een cheque in ontvangst nemen.

Maandagavond werd ik uitgenodigd door musicalster Pia Douwes

voor de musical ‘Hoop voor Azië’. Ze zei dat het erg belangrijk was dat ik

langskwam. Ik ben toch in de buurt voor een praatje op de nieuwjaarsre-

ceptie van de Woninginrichters in Nieuwegein, dus het ligt op de route.

In een overvolle Utrechtse Jaarbeurs neem ik een cheque van € 40.000 en

een groot legohuis in ontvangst. Samen met Paul van Vliet, die Unicef

vertegenwoordigde, stond ik te stralen op het podium.

Het is nauwelijks te bevatten. Het is nu tien dagen geleden dat ik

terugkwam uit Sri Lanka met mijn droom...

Meer tijd om na te denken is er niet. Marianne is ook al vroeg op en

om zeven uur ratelen de toetsenborden alweer voor het beantwoorden

van de e-mails.

Om elf uur staat het team van Twynstra Gudde voor de deur. Koffie,

koekje en kennismaken. Tien minuten later arriveert de verslaggever

van Twee Vandaag.
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“Even wachten met opnames maken, graag”, vraag ik.

Ik heb namelijk geen idee waar dit gesprek toe leidt. We bekijken de

foto’s en ik licht mijn dromen toe en laat de mails zien met de afmetin-

gen van de gebouwen en de grond.

De architect, Peter Derks, knikt en ik zie hem glimlachen. Hij vindt

het volgens mij wel leuk! Ook projectmanager Peter Douwes is direct

enthousiast en na een halfuur besluiten ze dat zij ‘om niets’ meehelpen

met het maken van een plan. Ook bieden ze een uitgebreide inventarisa-

tie, bouwkundig advies en secretariële ondersteuning aan. Top!

Het team Twynstra Gudde vertrekt en mijn afspraak met Deloitte

wacht. Ik ga snel naar het kantoor van Ton Smit, waar de heren accoun-

tants al een halfuur op mij wachten. Het is niet netjes om te laat te

komen, maar het ging even niet anders. Het gesprek verloopt soepel en

Deloitte stelt voor om ook contact met de vestiging in Colombo te leg-

gen, zodat daar gratis de jaarrekeningen gemaakt worden en men ons

op een aantal fronten van advies kan voorzien. Ik bedank de heren en

vertrek snel, want er is nog veel te doen aan de keukentafel.

’s Avonds vertrek ik naar Woerden, waar ik ben uitgenodigd door de

Lions Club om iets over ons initiatief te vertellen. Kees Colenbrander

vindt het allemaal wel interessant en gaat met me mee om te filmen.

Blijkbaar ziet hij ook hier weer een leuke reportage in. Bij de Lions Club

vertel ik de heren over mijn plannen. Met de toezegging van vijfduizend

euro verlaat ik de vergadering.

Ik ga even een biertje drinken in de plaatselijke kroeg. Dick komt daar

ook naartoe en we zitten even gezellig met Kees te praten over alles wat

er is gebeurd. En dat is veel.

Als we op weg zijn naar huis belt Jaap van Drukkerij Oldehove uit

Naaldwijk me op.

“Je logo is klaar en ik wil het even langsbrengen.”

Het is al tegen twaalf uur ’s nachts, maar dat maakt Jaap niet uit. Als ik

kom aanrijden staat hij al voor de deur te wachten met een enorme sta-

pel dozen. Briefpapier, stickers, enveloppen in allerlei maten, visite-

kaartjes. Alles is al gedrukt. Met een geweldig leuk logo: een huisje met

een palmboom erachter, een kindje op de voorgrond en een kindje als
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watermerk. Wat is dat mooi geworden en wat ben ik hier blij mee. Jaap

rolt zijn shagjes, ik schenk wat biertjes in en uiteindelijk tranen mijn

ogen van vermoeidheid. Het is al halftwee en ik ben moe. Ik geef Jaap

een dikke zoen en vertrek naar boven, mijn bed in.

Ik kan de slaap maar niet vatten. Deze dag was zo ongelooflijk inten-

sief, evenals alle dagen daarvoor. Er is zoveel gebeurd en het is net of het

allemaal niet echt is. Ik zet de televisie aan en ik zie mijzelf in een herha-

ling van Twee Vandaag: handenschuddend met het Twynstra Gudde-

team, werkend aan de keukentafel met het team vrijwilligers om me

heen en breed glimlachend bij de Lions Club met een cheque in mijn

hand. Het is dus toch allemaal waar.

Hulpgoederen

Hoe om te gaan met al die aanbiedingen om kleding en hulpgoederen

af te komen geven? Mijn eerste ingeving is om het simpelweg als post-

pakketje door de mensen zelf naar een loods in Colombo te laten sturen.

We formeren  in een later stadium wel een team om dit te sorteren. Maar

dit is toch geen goede oplossing. De portokosten zijn veel te hoog. Ik

moet iets anders verzinnen. Maar wat?

Ik verstuur snel een nieuwsbrief met de oproep of er iemand in

Nederland is die bekend is met logistiek, transport en export. Ik krijg

veel aanmeldingen, waarvan ik de eerste twee uitnodig voor een

gesprek. Het zijn Cees Beuk en Wim Stevenhagen. Ze zitten nog dezelf-

de middag aan de keukentafel voor een eerste kennismaking en we wer-

ken direct een compleet plan uit. In Noordwijkerhout krijgen we van

Harry Mens een enorme loods aangeboden, waar we de spullen kunnen

inzamelen. Snel verstuur ik weer een nieuwsbrief met de mededeling

dat er in januari op de woensdagmiddag en de zaterdag hulpgoederen

kunnen worden afgeleverd.

Wat er dan gebeurt is echt ongelofelijk! Honderden auto’s rijden voor

met dozen, plastic tasjes en vuilniszakken vol met spullen. Een team van

honderdvijftig man gaat vervolgens sorteren in de loods. Stapels onder-
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goed, dozen met schoenen, pallets met schoolattributen, kinderkleding,

knuffels, speelgoed, borden, potten en pannen, tandenborstels, rugzak-

jes... te veel om op te noemen. Na de eerste twee inzameldagen is die

enorme loods vol en moet er een bij komen.

Wim en Cees zijn met hun team dag en nacht bezig om alles te sorte-

ren. Goederencodes worden aangemaakt en op dozen geplakt en er wor-

den lijsten opgesteld voor de douane. In de tussentijd vinden we een

transporteur die de containers kosteloos wil verschepen.

Heel veel spullen zijn ook niet bruikbaar. Skikleding, mutsen, winter-

jacks, dekens, oude lakens, versleten handdoeken en heel veel toiletarti-

kelen worden apart gezet voor transport naar het Oostblok. We sturen

twee zeecontainers naar de Oekraïne. En ook gaan er vrachtwagens vol

oude troep richting afvalverwerking. Niet iedereen heeft goed begrepen

wat er wordt verstaan onder hulpgoederen. Sommige mensen maken

blijkbaar gebruik van deze actie om hun zolder op te ruimen. Hier heb-

ben wij niets aan. Zeker de kinderen in Sri Lanka niet.

Op de laatste inzameldag moet de politie van Noordwijkerhout het

verkeer regelen. Er komen zoveel auto’s met spullen dat het niet meer te

overzien is. Ook komen er mensen spontaan naar de loods met broodjes

en soep voor de vrijwilligers. Maar wel met zoveel broodjes en zoveel

liter soep dat we in de nieuwsbrief moeten vragen hiermee te stoppen.

We kunnen heel Noordwijkerhout wel van eten voorzien. Het mannen-

koor uit Katwijk komt zelfs spontaan optredens verzorgen. De sfeer in

de loodsen is geweldig.

Uiteindelijk staan er elf enorm grote zeecontainers klaar voor trans-

port. Daarin zitten onder andere een stroomgenerator, veel knuffels en

kleding, maar vooral ook heel veel waardevolle zaken. Auping is haar

belofte nagekomen en heeft driehonderdvijftig stapelbedden compleet

met matrassen en bedlinnen geleverd. Een gepensioneerde tandarts

leverde de inboedel van haar complete praktijk af. Van defensie kregen

we de borden, potten en pannen die zij overhadden. Kledingrekken, kle-

dinghangers, muskietennetten, splinternieuw ondergoed van Ten Cate,

schommels, wippen, schriften, pennen, schoolbankjes, een complete

professionele keuken uit een verzorgingscentrum... Van de autoriteiten
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in Sri Lanka mogen we de hulpgoederen kosteloos invoeren. De overzee-

se transporten worden gesponsord, net als alle vrachtwagens die af en

aan rijden.

‘Verzamelen maar’, luidt het motto. Is het niet voor de kinderen in ons

weeshuis, dan is er nog menige familie die hulp kan gebruiken. Als de

boten met de containers vertrekken, zijn de vijf loodsen zo goed als leeg

en zijn onze transportmanagers gesloopt. Zij hebben een ongelooflijke

prestatie geleverd. Nu is het wachten op de aankomst van de containers

in de haven van Colombo over ongeveer vier weken.

Aan de keukentafel

Aan de keukentafel wordt het steeds drukker. Mensen lopen in en uit.

Mijn vriendin Wilma komt met een enorme vracht boodschappen: kof-

fie, thee, frisdranken, koek, snoep, chocolade, chips en pinda’s.

Voorlopig hebben we weer voldoende.

Toch is mijn huis mijn huis niet meer. Alle rust is verdwenen. Boven

worden de faxen uit de machine gehaald, er zit iemand achter Dicks

bureau te telefoneren. De kerstboom staat nog steeds terwijl de Drie

Koningen nu echt wel zijn vertrokken. Buiten hangt nog wat kerstver-

lichting en ergens in de tuin staat nog een taart van tweede kerstdag.

Pakketjes worden bezorgd, ordners van ruggen voorzien, planborden

bijgewerkt, de website aangepast, spaarrekeningen geopend voor een

hogere rente, banners gemaakt voor de site. Iedere morgen om acht uur

belt Hennie Bello van de Postbank met het saldo van die ochtend. Dat

printen we op grote vellen uit. Het lijkt steeds meer een echt bedrijf. In

Venhuizen zit Jacqueline van den Bosch, die op afstand een partij mails

voor haar rekening neemt. En ’s avonds tegen twaalf uur mailen we haar

met de boodschap: ‘De keuken gaat zo sluiten.’ Zij antwoordt met: ‘Kan

er nog een broodje kroket komen?’ Ondanks de vermoeidheid houden

we de humor erin.

Elke avond tegen halfacht horen we de auto van Dick aankomen:

etenstijd! Chinees, pizza, bordje Indisch, spareribs, Big Mac’s en ga zo

maar door. Iedere avond weer neemt Dick de bestelling op en gaat eten
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halen. Niets is hem te veel. Hij glimt van trots als hij het saldo ziet en de

verhalen van die dag aanhoort. Toch zegt een stemmetje in mij dat dit

zo niet heel lang door moet gaan. Niet alleen voor mij, maar vooral ook

voor hem. Hij heeft als directeur van een reisorganisatie een zware baan.

Wat heb ik toch een geweldige man. Ik realiseer me dat soms maar half.

De dagen vliegen voorbij. Agenda’s worden helemaal vol gepland.

Ieder weekend is er wel een evenement, soms wel acht tegelijk. Zowel

Dick als Marianne vindt dat ik zelf niet meer moet autorijden. Ik zou

niet voldoende op het verkeer letten, omdat ik aldoor aan de telefoon

zit. Ze hebben wel een beetje gelijk en eigenlijk vind ik het wel fijn als er

iemand met me meegaat.

De planning op het keukenraam wordt steeds groter en uitgebreider.

Ik heb elke dag minstens vijf afspraken. Ik neem me voor om elke dag

even naar buiten te gaan, of even naar de mannen in de loods in

Noordwijkerhout te rijden. Het komt er helaas niet van. De dagen zijn

van vroeg in de ochtend tot laat in de avond gevuld en van de meeste

zaken wil ik zelf de koers blijven bepalen. Hoe lang ik dit ga volhouden,

weet ik niet. Maar de stichting moet van de grond.

Puzzelstukjes 

Alles is zo zakelijk geworden dat ik mijzelf een beetje kwijtraak. Dat is

een vreemde gewaarwording. Ineens besef ik dat ik nauwelijks meer tijd

heb om over mezelf na te denken. Laat staan dat ik eraan denk om mijn

rechterbovenkaak te laten renoveren, naar de kapper te gaan of even

naar buiten te lopen voor een frisse neus.

Hoe vergaat andere mensen dit? Hebben die wel rustmomenten in

drukke tijden? Het is moeilijk om mijn situatie met een andere te verge-

lijken. Er wordt geen enkel bedrijf, met zoveel mensen en activiteiten,

op deze manier vanuit huis geleid.

Maar nu zie ik wel kans om naar buiten te gaan. Het is ook even hard

nodig. Ik pak mijn winterjas voor een wandeling door de duinen. Het is

er stil. Hier en daar lopen wat konijntjes voor me uit en zie ik de rijp op
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de struiken en bomen om me heen. Wat is dit toch mooi. Ik ga even lek-

ker op een bankje zitten, rook een sigaretje en geniet. Heerlijk deze rust.

Geen telefoons, geen mensen.

Waar ben ik in verzeild geraakt? Ik slaap nauwelijks zes uur per nacht

en heb toch alle energie van de wereld. Menigeen zegt dat ik er zo goed

uitzie. Dat komt dan waarschijnlijk door alle positieve reacties en de

lieve mensen om me heen. Moet ik me zorgen maken over slaapgebrek?

Het lijkt wel of ik niet meer te stoppen ben. Elke ochtend kom ik onder

de douche vandaan met allerlei nieuwe ideeën. En ik was voorheen altijd

zo moe.

Tot Kerstmis was ik heel verdrietig over het overlijden van mijn vader

en viel ik ’s nachts vaak huilend in slaap. Ik was uitgeput na een bezoek

aan mijn moeder, door de diverse klusjes die ik voor haar deed. De ver-

zorging van mijn schoonmoeder leek wel een fulltimebaan. Ik sleepte

mezelf naar school om les te geven of om een afstudeerkandidaat te

bezoeken. En in het weekend moest ik altijd bijslapen. Omdat ik zo moe

was!

En nu? Ik realiseer me dat ik nauwelijks aan mijn overleden vader

denk. Ik voel me er bijna schuldig over. Toch zou hij heel trots op me

zijn en de hele wereld willen vertellen dat ik zijn dochter ben.

Waarschijnlijk doet hij dat ook ergens in de hemel. Ik probeer dit maar

te geloven, want het helpt me. Voor mijn moeder en schoonmoeder heb

ik nauwelijks tijd meer, de werkzaamheden voor school doe ik er even

tussendoor en de dagelijkse huishoudelijke klusjes laat ik liggen.

Het is een heel rare gewaarwording om tot het besef te komen dat je

helemaal met positieve energie geladen kunt zijn en dat je de hele

wereld aankan. En ook wat het betekent om met negatieve zaken bezig

te zijn en hoe verschrikkelijk moe je dat kan maken. Natuurlijk wist ik

dit allemaal wel en heb ik hier wel eens over gelezen, maar ja... als je het

zelf meemaakt, is het toch anders.

Ik staar wat voor me uit en rook nog een sigaretje. Fijn bankje is dit! Ik

kijk omhoog naar de blauwe hemel en denk aan mijn vader. ‘Dag lieve

pap, fijn dat je bij me bent’, denk ik kinderlijk, maar zo voelt het. De

goede man is jarenlang ziek geweest. Hij moest drie keer per week naar

de nierdialyse. Ik ben heel wat keren op en neer gereisd naar mijn ouder-
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lijk huis en naar het ziekenhuis in Nieuwegein om hem en mijn moeder

bij te staan. Hij is uiteindelijk toch 75 jaar oud geworden. Wie weet ben

ik door zijn overlijden onbewust op zoek gegaan naar een ander doel in

mijn leven.

Het is net of alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Mijn liefde voor Sri

Lanka, mijn ervaringen in de reiswereld, het plezier dat ik heb in het

schrijven van brieven, mijn ervaring op het gebied van reclame en public

relations, het gemis van kinderen in mijn eigen leven dat ik compenseer-

de met lesgeven, de relaties met allerlei mensen die ik altijd probeer te

onderhouden...

Heerlijk om tot dit besef te komen. De rust en stilte doen me goed en

geven me weer energie. Maar nu moet ik snel terug naar de keukentafel,

want er is ongetwijfeld weer veel te doen.
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v o o r b e r e i d i n g

17 januari: op naar Koggala 

Samen met het Twynstra Gudde-team, Peter Douwes, Peter Derks en

Inge Kuiper check ik in voor de vlucht naar Colombo. Ook verslaggever

Kees Colenbrander is van de partij. Best spannend deze reis. We kennen

elkaar niet of nauwelijks. We gaan voor de eerste keer de plaats van het

weeshuis bezoeken. Ongetwijfeld zullen we ook de eigenaren van het

grondgebied en de accountant van Deloitte in Colombo ontmoeten.

Daarnaast ben ik uiteraard heel benieuwd hoe Sri Lanka er drie weken

na de ramp uitziet.

Tijdens de tussenlanding, in Londen, drinken we koffie en we babbe-

len wat met elkaar. Gelukkig, de sfeer is goed. Aan boord van het vlieg-

tuig is het bomvol. We zitten ergens in de middelste rij en vooral de

mannen met de lange benen krijgen het zwaar de komende twaalf uur.

De business class is geen optie, want die zit helemaal vol, zegt de purser

aan boord, en hij kan dus niets voor ons betekenen. Ik loop even naar

voren en ik zie dat hij gelijk heeft. De business class is tot de laatste stoel
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bezet met voornamelijk hulpverleners, zo te zien. Ik herken er een aan-

tal van de televisie. Daarbij zijn ze makkelijk te herkennen aan hun lap-

top, sokken in open sandalen, een wit overhemd of T-shirt en een beige

of blauwe broek. Vaak hebben ze een oorbel in. Ongetwijfeld hebben zij

betaald voor deze brede stoelen en eersteklas verzorging. Ik vind het

onzin. Het is natuurlijk heel riant om zo te kunnen vliegen en uitgerust

aan te komen, maar het prijsverschil is ruim drieduizend euro en daar

wil ik de donaties en fondsen niet voor gebruiken.

We praten wat met elkaar en Peter Douwes noteert alle zaken die van

belang zijn voor het project en zijn beleving. Na verloop van tijd neem

ik een drankje en een slaappil en probeer in die krappe stoel wat weg te

dommelen. Het zou fijn zijn als ik een beetje fit ben als ik aankom.

Gelukkig kan ik slapen. Vroeg in de ochtend landen we op Bandaranaike

Airport van Colombo.

De warmte slaat direct om onze lijven als we in de bus stappen die ons

naar de aankomsthal brengt. Ik kan de grond wel zoenen van blijdschap.

Mijn dromen lijken uit te komen en ik ga mijn Sri Lankaanse vrienden

weer zien en hun alles vertellen over de afgelopen weken. Ik voel me

best een beetje trots.

In de aankomsthal wacht Nihal. Het voelt zo goed hem weer te zien en

we blijven elkaar omhelzen. De tranen lopen over mijn wangen, maar

ditmaal van blijdschap. Ook bij Nihal zie ik natte ogen, maar hij ver-

mant zich snel en stelt zichzelf voor aan mijn gezelschap.

We stappen in een busje en gaan eerst lunchen in de Cricket Club in

Colombo. Ik ben er eerder geweest en het voelt alsof ik thuiskom. Nihal

vertelt honderduit over de situatie in Sri Lanka, het politieke klimaat en

onder welke erbarmelijke omstandigheden de mensen nu leven. Ook

weet hij te vertellen dat de snelweg naar het zuiden weer open is.

Nihal heeft zelf twee weeskinderen in zijn eigen gezin opgenomen en

hij zegt hoe moeilijk het is om getraumatiseerde kinderen in je huis te

hebben.

Boeddhisten zijn bijzondere mensen, denk ik, ze doen er alles aan om

een goed leven te leiden.

Na de lunch vertrekken we richting zuidkust. Het is nog geen honderd-

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:05  Pagina 48



voorbereiding       49

twintig kilometer rijden naar Koggala, maar het duurt standaard gemid-

deld vijf uur. Mijn medereizigers staan versteld van wat ze onderweg

allemaal zien. Ossenkarren rijden met een slakkengangetje voor ons uit.

De chauffeur doet menig verwoede poging om zo’n kar in te halen. Soms

lukt het en soms net niet. Getoeter alom en op het juiste moment nog

net vol op de rem. Volgende poging. En zo gaat het maar door. Even rus-

tig de ogen sluiten is er niet bij. Is het niet een ossenkar, dan is het wel

een handkar, een tuktuk of die ene bus die op onze weghelft rijdt om in

te halen. Ondanks de vermoeidheid van de lange vlucht en de gemiste

nachtrust blijven we superalert. We fungeren allen als bijrijder. Toch is

het verbazingwekkend dat je relatief weinig beschadigde auto’s ziet en

zo weinig ongelukken.

Het straatbeeld onderweg is levendig. Op straat zien we de kapper aan

het werk, meisjes zitten achter een naaimachine. Er lopen koeien en

zelfs olifanten. Iedereen is druk in de weer. Hoopjes vuil worden van

links naar rechts geveegd en de mannen lopen wat rond in hun sari’s.

Het valt me weer op dat het de vrouwen zijn die hier veelal het werk

doen. Bij de brug van Kalutara stoppen we even. De chauffeur brengt

hier zijn offerande en het geeft ons de gelegenheid even de benen te

strekken.

Zodra we Kalutara achter ons hebben gelaten, zien we de eerste res-

tanten van weggeslagen huizen, bomen, boten, bussen en huisraad. Het

wordt steeds stiller in het busje. Ik weet dat dit nog maar het begin is.

We rijden langs de kust in een spookachtige omgeving. Overal, maar dan

ook echt overal ligt puin. Je ziet mensen ruzie maken over een stuk stoel

die ze gevonden hebben. Anderen zitten op de restanten van hun huis,

wachtend, huilend. Weer zie ik overal diezelfde lege blik in de ogen.

Hier en daar zijn wat tenten langs de weg geplaatst. Kleurrijke nylon

tenten voorzien van grote stickers, en rondom de vlaggen van het land,

het bedrijf of de particuliere hulpverlener die ze geschonken heeft. Hier

en daar staan watertanks met stickers van het Rode Kruis.

Niemand zegt meer iets. Bij Inge lopen de tranen over de wangen op

het moment dat we een groepje kinderen passeren. Ze heeft een dochter-

tje in dezelfde leeftijd en ik zie wat er in haar omgaat. Kees heeft de

camera constant in de aanslag en wil ieder moment wel vastleggen.

“Wacht maar, we zien straks nog veel meer”, zeg ik.
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Ook de twee Peters, zoals we ze inmiddels noemen, worden steeds stil-

ler en ik zie ze slikken. Wij zijn doodstil, rondom ons wordt druk getoe-

terd.

Voor mij zijn het bekende beelden, maar hoewel nu het zonnetje

schijnt en er al best veel is opgeruimd en de weg begaanbaar is, blijft het

een spookbeeld. Ik herken zoveel plekjes waar ik meer dan eens ben

gestopt voor een drankje. Het blijft mij verbazen hoe die kabbelende,

azuurblauwe oceaan waar we langs rijden, zoveel schade heeft kunnen

veroorzaken.

Onderweg zien we heel veel graven, in kleine groepjes bij elkaar,

zomaar in het zand langs de kust. Er hangen overal witte lintjes in de

bomen en struiken. Dat staat voor sympathie, verdriet en medeleven,

weet de chauffeur ons te vertellen. Niet zo vreemd dat de hele kustweg

voorzien is van deze witte lintjes.

Zo gaat het tientallen kilometers door. Overal zien we hetzelfde: men-

sen aan het vegen en ruimen. Oude bakstenen worden uit de puinhopen

gehaald en afgebikt. Dit zijn goede stenen voor de herbouw van een

huis. Ze worden keurig netjes op stapeltjes gelegd bij de oude funderin-

gen. Ik verbaas me er opnieuw over dat praktisch alle Boeddhabeelden

intact zijn. Is dit toeval, is er ander materiaal gebruikt of is er dan toch

een hogere macht aan het werk geweest? 

Naarmate we zuidelijker komen, lijken de omstandigheden te ver-

slechteren. Het plaatsje Hikkaduwa is zo zwaar getroffen dat ik het niet

eens herken als we erdoorheen rijden. Het is dat er een weggeslagen

plaatsaanduiding ergens op de weg ligt, anders had ik het niet opge-

merkt. De winkeltjes, de vele restaurantjes, de hotels en pensions, alle

bebouwing is weg of er staat nog slechts een stukje van een pui met hier

en daar een wapperende Coca-Colavlag.

Er liggen duizenden brokstukken van boten langs de weg. Vrolijk

geschilderde stukken hout. Maar we zien ook halve boten, hangend  in

een boom of midden in de restanten van een huis. Ik hoop maar dat die

vissers op het moment van de tsunami ergens een bordje rijst met curry

zaten te eten. Maar deze gedachte is niet echt troostend, als ik me

bedenk dat vrijwel elke vissersfamilie in een hutje op het strand woont,

of eigenlijk: woonde!
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Het voelt vreemd om weer terug te zijn. Enerzijds ben ik opgewonden

en opgetogen over wat ons te wachten staat: een eerste bezoek aan het

perceel dat misschien ooit ‘weeshuis’ gaat heten. Anderzijds zijn er de

enorme verschrikkingen om ons heen. Ik vraag de chauffeur wie er nu

voor al deze mensen zorgt nu ze geen huis, geen eten en geen werk meer

hebben.

“Voorlopig nog niemand”, zegt hij. “De mensen proberen voor elkaar

te zorgen.”

‘Maar waarmee?’ denk ik dan. Halverwege zagen we hier en daar nog

wat tenten staan. Maar naarmate we zuidelijker komen, zie ik er geen

meer.

“De hulpverlening is hier nog niet geweest”, vertelt de chauffeur. “De

weg is pas een paar dagen open.”

Wat een verschrikking moet dit zijn; geen huis, niets te eten en geen

drinkwater. Niemand durft de zee meer in om een visje te vangen. Het

gerucht gaat dat er een grote mammoettanker is vergaan met een lading

siliconen. Alle vis zou vergiftigd zijn en daarmee vervalt de dagelijkse

maaltijd. Ik snap niet goed hoe het mogelijk is dat deze zwaar gedupeer-

de mensen na drie weken nog helemaal geen hulp hebben gehad.

We rijden weer verder. De chauffeur veegt met grote regelmaat zijn

ogen droog. En wij zeggen helemaal niets, terwijl we eigenlijk onze

plannen rond het weeshuis tijdens de rit wilden doorspreken.

We rijden door de stad Galle. Het oude gedeelte schijnt redelijk intact

te zijn, zegt de chauffeur. Het fort dat in vroeger tijden door de

Nederlanders is gebouwd, heeft de zee tegengehouden. Maar de wijken

rond het oude stadsdeel zijn daardoor des te meer getroffen. Het schijnt

dat de zee zo tegen het fort heeft gebeukt dat er zoveel druk is ontstaan

dat het water met een enorme kracht links en rechts van het fort het

land is ingeslagen. Nu begrijp ik ook waarom in sommige gebieden het

water tot vijf kilometer het land is binnengestroomd.

Net voorbij Galle zijn we getuige van een dropping. We zien een groot

Amerikaans marineschip ver in zee liggen. Met platbodems worden kis-

ten vol spullen aan land gebracht. Honderden Amerikaanse marinemen-

sen vormen samen een levende ketting om alle kisten aan boord van een
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legervoertuig te plaatsen. We lopen het strand op om het van dichtbij te

aanschouwen. Honderden lokale inwoners staan om de Amerikanen

heen en vragen om eten en drinken. De marinemensen kunnen er op dat

moment geen gehoor aan geven. Duizenden kisten worden uitgeladen

en even heb ik het gevoel in Normandië aan het eind van de Tweede

Wereldoorlog te staan. Alsof ik deel uitmaak van de film ‘Saving Private

Ryan’. Het is zo indrukwekkend. Het maakt me ook blij dat blijkbaar

eindelijk ook hier in het zuiden de hulpverlening op gang komt.

Vlak voor zonsondergang komen we aan in Koggala en gaan naar het

hotel. Het is helaas te laat om nog naar het grondgebied voor het wees-

huis af te reizen. Over tien minuten is het aardedonker.

Hotel Koggala Beach

Er is maar een klein gedeelte van het hotel in gebruik. Alleen de

kamers op de eerste etage. Alle kamers op de begane grond staan onder

water. Matrassen leunen druipend tegen de muren en al het meubilair

ligt schots en scheef door elkaar. De telefoon is nog buiten werking,

maar op de bovenverdieping komt er water uit de douche. Het is een ver-

ademing om deze straal zilt water over je lijf te voelen. Ik concentreer

me heel erg op de waterstraal en probeer samen met al het stof ook mijn

gedachten weg te spoelen... het lukt me niet.

In het eetgedeelte van het hotel zijn meer mensen aanwezig. Een

groep van zeker honderd marinemensen zit aan tafels een biertje te

drinken. Ze zijn luidruchtig en hebben plezier met elkaar. Het komt mij

zeer ongepast over. We zoeken een tafeltje ver van die groep om rustig te

kunnen praten. Er komt een Amerikaan bij ons aan tafel zitten. Hij is in

uniform en aan het witte boordje en speldje herkennen wij een aalmoe-

zenier in hem. Hij vertelt dat hij is meegekomen voor mentale onder-

steuning. Mijn gevoel zegt dat ze dat niet echt nodig hebben, want ze

hebben volop plezier. De aalmoezenier vertelt dat deze mannen al een

paar dagen bezig zijn om verdronken lichamen uit zee te halen. Nu

begrijp ik de biertjes. Dit doet ons besluiten ook maar een alcoholisch

drankje te bestellen, hopelijk helpt het.
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We eten een hapje en praten wat over onze indrukken van de dag. Inge

is stil, ze heeft het moeilijk na wat zij heeft gezien. De mannen praten

geanimeerd en ik doe mijn best de gesprekken te volgen. Dat lukt maar

moeilijk. Het is ook zo bloedheet hier en ik ben zo verschrikkelijk moe.

Het liefst ga ik naar mijn kamer om een nacht goed te slapen. Het lijkt mij

onbeleefd om, als initiatiefnemer, op te staan en weg te gaan. Kees ziet mij

vechten tegen de slaap en stelt voor een einde aan deze dag te maken.

Gezamenlijk lopen we naar onze kamers en wensen elkaar een goede

nacht. Morgen een nieuwe en heel spannende dag. Ik ga voor het eerst het

perceel bekijken van wat misschien ooit een weeshuis gaat worden.

Slapeloze nacht

Het duurt uren voor ik de slaap kan vatten. Gedachten blijven zich

maar ophopen en in een cirkeltje ronddraaien. Mijn kamer is direct aan

zee en ik hoor de branding, de golven en de wind. Normaal zou ik dit als

heel exotisch ervaren, nu niet. Ik ben bang voor de zee die nog geen tien

meter van mijn kamer is. Ik loop het balkonnetje op en zie de witte

schuimkoppen reflecteren in de maan. Stel je nu toch voor dat er straks

weer zo’n vloedgolf komt, waar ga ik dan naartoe? Ik doe de deur van de

kamer open en kijk over een balustrade. Met een omslagdoek om loop ik

de donkere gang door en zie de trap naar beneden. Als er iets zou gebeu-

ren, zou ik deze route moeten nemen en dan heel hard rennen, de straat

over en dat heuveltje daar aan de overkant op. Dit preventieve onder-

zoekje stelt me verre van gerust. Alsof de nieuwe vloedgolf op mij zal

wachten tot ik de weg ben overgestoken. Dat is wat al die duizenden

mensen waarschijnlijk ook hadden gehoopt tijdens hun vlucht naar een

hoger gelegen gebied.

Ik stap nog minstens tien keer mijn bed in en uit om op het balkon te

kijken of alles nog rustig is. Het is ook zo angstaanjagend hier in het

donker en ik voel me zo alleen. In gezelschap probeer ik de standvastige

en zelfverzekerde Marja uit te hangen, maar hier in deze hotelkamer

ben ik het tegenovergestelde.

Na alle televisie-uitzendingen en krantenartikelen ziet half

Nederland mij als een nieuw soort hulpverlener, terwijl ik nu zelf het
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liefst terug naar huis zou gaan. Terug naar mijn wereld van voor de tsu-

nami. Waar ben ik aan begonnen? Ik had het zo fijn met mijn baan als

docent en afstudeerbegeleider. Ik genoot zo van het bereiden van een

nieuw recept uit de Allerhande. En hoe prettig is het niet om gewoon

lekker geborgen in je eigen bed naast je eigen vent te liggen? 

Iedereen stort vijftig euro om daarmee zijn of haar geweten af te kopen

en zo hulp en medeleven aan al die miljoenen slachtoffers te bieden. En

ik? Ik moet zo nodig onbesuisd te werk gaan. Medicijnen brengen in een

rampgebied, de eerste zijn - al had ik daar toen geen weet van - op televi-

sie verschijnen, nieuwsbrieven in het leven roepen en daarmee een ver-

wachting scheppen naar alle donateurs.

Ik word steeds onzekerder en de uren op de wekker tellen maar door.

Het zou misschien helpen als ik een drankje nam, een whisky of een

wodka of zo. Iets sterks dat een beetje mijn angstgevoelens wegneemt en

mijn gedachten afzwakt. Ik stap weer uit bed en kijk of er iets in de

minibar staat; helaas, deze is leeg. Ik loop weer naar het balkon. Het is

drie uur ’s nachts en ik ben zo moe.

Ik zie een flauw licht branden in de kamer naast mij. Ik buig me over

het balkon en zie het rode vuurtje van een sigaar of sigaret.

“Ben jij dat Kees?”, vraag ik met een piepstemmetje.

En ja hoor, het is de verslaggever die blijkbaar ook niet kan slapen. Hij

zit aan een borrel en vraagt of ik ook iets wil drinken. Ik ben blij dat ik

niet de enige ben die niet kan slapen.

We drinken samen een whisky op zijn balkonnetje. De eerste slok lijkt

wel gifdrank, wat is dat sterk. Het is alsof er een gat in mijn slokdarm en

maag brandt. Na een tweede slokje word ik wat rustiger. Samen roken

we een sigaretje en praten wat. Ik vertel natuurlijk niet hoe onzeker ik

ben en al helemaal niet hoe ik twijfel over alles wat ik nu aan het doen

ben. Dadelijk zet hij het in zijn documentaire.

Toch, zonder erover te praten, heb ik het gevoel dat Kees wel een beet-

je begrijpt dat dit niet mijn dagelijkse werk is. Het voelt goed om even

zo te zitten midden in de nacht.

Na een halfuurtje ga ik weer naar mijn kamer. Ik ben een stuk rustiger

nu. Ik zet de wekker op halfzes en val om halfvier in een diepe slaap.
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Van bejaardenhuis naar Somawathi Holland
House of Hope

Ondanks de twee uurtjes slaap van die nacht en het ontbreken van een

goede nachtrust aan boord van het vliegtuig, voel ik mij redelijk goed.

De adrenaline stroomt door mijn aderen en ik voel de opwinding over

wat ik vandaag ga zien. Snel spring ik onder de douche, kleed me aan en

loop naar de eetzaal voor een ontbijt. De beide Peters zijn er al en Peter

Douwes zit al driftig te typen achter zijn laptop. Hij stelt het program-

ma op voor deze dag en voegt daar zijn eigen aantekeningen aan toe.

Inge komt met kleine oogjes de eetzaal binnen. Ik zie direct aan haar

dat ook zij nauwelijks geslapen heeft. We nemen een gebakken eitje.

Eigenlijk kan ik niet wachten tot we vertrekken. Ik ben zo verschrikke-

lijk benieuwd naar wat we daar in het Somawathi Home zullen aantref-

fen. Het liefst was ik vooruitgegaan en had ik helemaal niet gewacht tot

iedereen zover was. Nog even tanden poetsen, de camera halen, naar het

toilet. Wat duurt het toch allemaal lang.

Eindelijk zitten we in het busje en rijden naar het centrum van wat

ooit Koggala was. Bij de slecht nagemaakte Big Benklok slaan we rechts-

af het binnenland in. Zonder uit te kijken, steken we de spoorwegover-

gang over. Aanvankelijk verbaast het me dat we niet wat voorzichtiger

zijn. Er kan immers zo een trein de hoek om komen. Een domme

gedachte, realiseer ik me, want de treinrails liggen volledig langs de

weg.

Via een zandpad met heel veel hobbels, kuilen en plassen zeewater rij-

den we de jungle in. Het is hier prachtig groen en overal hoor je het

getjilp van exotische vogels. Het is warm en klam hier. Langs de weg

zien we een waterplaats waar vrouwen de was aan het doen zijn en waar

in een troebele bak water mensen zichzelf wassen. Het is een prachtig

gezicht, al die donkere lijven met dat spierwitte schuim in de heldere

zon. Als toerist zou je er direct een foto van maken. Maar wij zijn geen

toeristen, wij zijn onderweg met onze missie.

We stoppen bij een roodgeverfd hek. Hier is het! De chauffeur toetert

en het hek wordt geopend door een oude man in een sari. We rijden een

stukje het pad op en stappen uit. Ik kijk mijn ogen uit. Wat een mooie

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:05  Pagina 55



56 Een weeshuis in Sri Lanka

natuur, wat een prachtige groene plek hier op deze heuvel. Er staan heel

veel bomen, waaronder veel kokospalmen. Wat is dit mooi.

Kees ziet mijn blije gezicht en vraagt me nog een keer in en uit het

busje te stappen. De camera legt de emotionele aankomst vast. Op het

terrein wachten Harsha en Nihal. Harsha is de directeur van het Hotel

Koggala Beach en ik herken hem onmiddellijk van zes jaar geleden bij

het opstarten van het hotel. Wat leuk om ook Harsha weer te zien.

Van een afstandje ziet het er allemaal mooi uit. De witte ‘bungalows’

liggen er verlaten bij. Overal restanten van bouwmateriaal en verroest

ijzerwerk. We lopen naar de eerste bungalow, het zogenaamde hoofd-

gebouw. Een ongelijke trap van cement brengt ons naar de veranda die

om het huis heen loopt. Door de kapotte ruiten gluur ik naar binnen. Het

gebouw is afgeladen met rotzooi. Stapels hout, verroeste ziekenhuisbed-

den, deuren, glasplaten en een enorme hoeveelheid brokken asbest.

Harsha forceert een deur en tussen de vele spinnenwebben door lopen

we een stukje naar binnen. Een klein stukje maar, want de doorgang is

volledig gebarricadeerd met een grote hoeveelheid rommel. Ik schrik

ervan, wat een bende. Geen sanitair, geen tegels, wel losse stroomdraden,

muizenkeutels en heel dikke spinnen. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik

verwacht ieder moment een grote giftige bananenspin tegen te komen.

De beide Peters lopen al met een meetlint en notitieblok rond en

nemen als heuse professionals de staat van de gebouwen op. Ze kloppen

op muren, prikken met een stok door het dak - waardoor er prompt een

stuk asbest uit valt - en bekijken de vloeren en de fundering. Terwijl de

Peters bezig zijn, probeer ik mij een voorstelling te maken van de ruimte

als die leeg en netjes gestuukt en geschilderd is, de stroomdraden weg-

gewerkt zijn, de vloertegels gelegd en de bedden er staan. Ik ga op de

trap zitten en probeer me het tehuis voor de geest te halen met het

gelach van de kinderen. Ik ruik als het ware de rijst en curry al die drie-

maal per dag gegeten wordt. Ik kijk over het terrein op zoek naar de

plek waar de speeltuin moet komen.

Het gaat al helemaal leven en als het aan mij ligt, starten we morgen

met een grote vuilverbranding om alle rotzooi op te ruimen. De Peters

komen naar me toe en kijken zorgelijk.
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“Nou Marja, er moet erg veel gebeuren om dit op orde te krijgen. Je

zou je zelfs kunnen afvragen of we het niet beter kunnen afbreken en

opnieuw bouwen.”

“Wat”, roep ik, “dit mooie gebouw? Niet te moeilijk doen, mannen.

We moeten zo snel mogelijk opvang bieden aan de kinderen en met

nieuwbouw raken we veel te ver achterop.”

Hier komt een groot verschil in inzicht naar boven. De heren professi-

onals nemen de zaak heel rationeel op en gaan uit van kwaliteitsnorme-

ring en randvoorwaarden en ik... ik wil zo snel mogelijk mijn droom

realiseren en hulp bieden aan, als het kan, wel driehonderd kinderen.

We zijn het even totaal niet met elkaar eens. Kees heeft het in de gaten

en laat de camera snorren. Maar een goed gesprek in alle rust doet won-

deren. Ik wil alles zo snel mogelijk realiseren, maar zie uiteindelijk ook

wel in dat we een behuizing moeten neerzetten die minstens twintig

jaar meekan. En dat we met veel veiligheidsaspecten van doen hebben.

Over het dak zijn we het wel snel eens. Voorlopig houden we het

asbestdak met delen die vervangen moeten worden. Wellicht dat we in

een later stadium naar dakpannen kunnen overgaan. Nu vind ik dit

geen hot item, hoewel ik mij terdege realiseer hoe de gemiddelde

Nederlander tegenover asbestgebruik staat. Maar dit is geen Nederland,

dit is Sri Lanka, en je ziet hier niet anders dan asbestdaken.

We lopen verder over het terrein en bekijken de overige vijf gebou-

wen. Het ene is nog slechter dan het andere. Toch zie ik het wel zitten.

Er is hier nauwelijks werkgelegenheid. Arbeiders verdienen maar een

habbekrats en Nihal en Harsha zijn het met me eens dat als we dagelijks

tussen de middag een goed bord rijst en curry aanbieden, ze vast in gro-

ten getale komen meewerken.

Ik beklim de heuvel en bekijk de vele vergezichten. Ik zie vlakbij de

Government School liggen. Dat is mooi. Dan hoeven de kinderen niet

ver te lopen en kunnen ze via een veilige route elke dag naar school.

Ineens zie ik alle rommel en troep niet meer. Dit gaat het helemaal wor-

den. Het is namelijk een prachtige plek. Bovendien moet het de kinde-

ren wel een veilig gevoel geven zo boven op de heuvel. Hier kan geen

vloedgolf komen!
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Het is heet, de zon brandt en ik krijg het steeds warmer. Het zweet

parelt via mijn natte haren over mijn voorhoofd en eindigt met een

grote druppel aan mijn neus. Inge ziet het en pakt wat zakdoekjes.

“Zo kun je niet voor de camera hoor”, zegt ze.

Dan besef ik pas dat Kees mij inderdaad al de hele ochtend loopt te fil-

men. Het zullen mooie beelden worden, maar niet heus. Normaliter zou

ik me helemaal nerveus maken over die camera en er constant voor zor-

gen dat mijn haar goed zit. Nu heb ik er maling aan. Ik heb wel iets

beters te doen.

Terwijl de Peters hevig transpirerend van alles meten, bekloppen en

noteren, gaan Kees en ik even zitten voor een rokertje. Hij deelt mijn

blijdschap volledig en hij is net als ik verrast over de schoonheid van

deze plek. Nihal en Harsha komen erbij zitten.

Ik vraag wanneer ik het echtpaar ga ontmoeten en welke condities er

bepaald zullen worden om gebruik te mogen maken van dit terrein. Ik

blijf het namelijk vreemd vinden dat iemand zomaar een stuk grond ter

beschikking stelt. In Colombo zullen we het echtpaar Saparamadu ont-

moeten en hierover van gedachten wisselen, deelt Harsha mee.

Maar wat als ze me nu niet aardig vinden, zien ze er dan vanaf? En hoe

zit het eigenlijk met het bejaardenhuis, waar verblijven die bejaarden

nu? Het mag niet zo zijn dat die oudjes als gevolg van de tsunami en

mijn initiatief geen tehuis hebben, ook al is er sinds 1975 niets meer mee

gedaan. En waarom heet het eigenlijk Somawathi? Het betekent ‘geluk

en geborgenheid’, weten Nihal en Harsha mij te vertellen.

Ik heb genoeg rondgekeken en stel voor dat we gezamenlijk naar het

hotel gaan voor een lunch, waarbij elk zijn of haar eigen programma

voor de middag maakt. De twee Peters willen nog graag blijven om de

behuizing verder te inspecteren. Kees wil heel graag een van de vele

opvangkampen bezoeken. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Het lijkt me

goed voor mijn beeldvorming.

Terwijl we de heuvel aflopen, nemen we een wat langere route langs

de grens van het grondgebied. De Peters zijn van mening dat er een

omheining, muur of hekwerk moet komen. Ze hebben gelijk: veiligheid

boven alles.
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Dan komen we bij een naast het terrein gelegen woning, nou ja

woning... Het is een soort plaggenhut met een van palmbladeren

gemaakt dak. Een familie staat ons aan te staren. Het gebeurt natuurlijk

nooit dat hier westerlingen rondlopen, bedenk ik me. We maken de

beroemde ayubowan (de begroeting waarbij men elkaar een lang en

gelukkig leven wenst) met een respectvolle buiging, waarop ze ons

vriendelijk toelachen.

Er lopen twee kinderen rond met alleen een smoezelig onderbroekje

aan. Het oudste is een meisje. Het valt me direct op dat haar knietjes

heel vreemd zijn gedraaid, de knieschijven van beide beentjes zitten aan

de achterkant. Ze loopt moeilijk en wankelt, en als ze op haar hurken

gaat zitten, neemt ze een heel rare houding aan. Aan haar gezicht te

zien, heeft ze veel pijn. Toch glimlacht ze verlegen.

Het andere kind is veel jonger, hooguit een jaar of twee oud. De oude-

re man pakt het kind op en reikt het me over de omheining aan. Zo sta

ik ineens met een huilend kind op mijn arm.

“Take it, please”, zegt de oude man.

Ik wil het kind teruggeven.

“No, no, take it, please”, smeekt hij nogmaals.

Ik weet even niet wat ik moet doen en kijk naar Nihal en Harsha.

Nihal zegt iets tegen de man en een wat oudere vrouw komt erbij staan.

Ik versta er geen woord van. Uiteindelijk vraagt Nihal mij het kind terug

te geven. Wat een opluchting.

Een van de Peters maakt foto’s en Kees filmt het tafereel. Ik heb het er

moeilijk mee. Willen deze mensen dit kind kwijt? Nihal legt uit dat de

vader van deze kinderen is omgekomen en dat de moeder in het

Midden-Oosten werkt om geld te verdienen. De twee oudjes zijn de oma

en opa en proberen zo goed als het kan voor de kinderen te zorgen. Hun

moeder komt pas met Kerstmis weer met verlof. De kinderen hebben het

moeilijk en de moeder zou het best begrijpen als zij haar kinderen zou-

den weggeven.Ik krijg er kippenvel van. Hoe groot moet de wanhoop

van deze mensen zijn dat zij aan de eerste de beste voorbijganger de kin-

deren willen afstaan? Ik beloof hun dat ik zal terugkomen en zeg ze met

tranen in mijn ogen gedag.

Ik wist toen nog niet dat ik later werkelijk terug zou komen en borg

zou staan voor de operatie van de knietjes van het meisje.
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Opvangkampen

Na een snelle lunch splitsen wij ons. De twee Peters brengen wij terug

naar het Somawathi Home. Inge besluit mee te gaan naar doctor Prasad

in Matara, een behoorlijk grote stad ongeveer vijftien minuten rijden

vanaf Koggala.

Sinds de dag van de ramp is doctor Prasad continu in de weer geweest

om gewonden te helpen. Het is hem aan te zien; zwaar vermoeid en

behoorlijk gestresst loopt hij rond. Maar hij is blij en verrast ons te zien.

Hij brengt ons naar een geïmproviseerd opvanghuis midden in de stad.

“Dit is een van mijn hospitals”, meldt hij. Binnen begroet hij de

menigte. De mensen maken allemaal een ayubowan en gaan diep door

de knieën. Hoe dieper de buiging, hoe groter het respect.

Doctor Prasad vertelt ons hoe verschrikkelijk het hier aan de zuidkust

is en hoe slecht de hulpverlening op gang komt. Er is nog helemaal nie-

mand geweest in dit deel van het land, dat misschien wel het zwaarst

getroffen is.

Iemand van de leiding van het opvanghuis komt ons vriendelijk tege-

moet en vraagt een kleine bijdrage. Wij geven hem alle roepies die we

hebben. Alles wordt keurig genoteerd in een splinternieuw schrift; onze

namen zijn de eerste.

Dan neemt doctor Prasad ons mee een stukje het binnenland in. We

stoppen ergens langs de kant van de weg en lopen verder een zandpad

op. Hier bevindt zich een opvangkamp met wel duizend mensen. Onder

de geïmproviseerde plastic daken heeft iedere gedupeerde een plaats

toegewezen gekregen van 1 meter breed en 1,8 meter lang. Een matje van

die afmetingen geeft aan waar een gezin woont.

Vrouwen in lotushouding zitten er kermend en hoofdschuddend bij.

Vastgeklemd in hun handen een kleine plastic tas met wat rest van hun

huisraad. De mannen hangen wat rond en de kinderen spelen met hon-

derden tegelijk op een grasveldje met een oude versleten autoband.

Bijna alle kinderen lopen op blote voeten en hebben alleen een onder-

broekje aan.

“Money, money, bonbon, bonbon”, roepen ze. Het verbaast me deze

woorden hier te horen, want dit gedrag herken ik alleen van de heel toe-

ristische plaatsen in Sri Lanka. Al gauw blijkt waarom. Het zijn de inwo-
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ners van Weligama die hiernaartoe zijn gebracht. Weligama is dé plaats

voor toeristen om paalvissers te fotograferen. Niet zo vreemd dus dat

deze kinderen zo reageren bij het zien van drie blanke toeristen in hun

kamp.

Erg op mijn gemak voel ik me hier niet; ik ben net zo’n ramptoerist.

Bovendien stinkt het er behoorlijk en wemelt het van de vliegen.

De zwaargewonden liggen bij de ingang van de tenten.

“Dat is gemakkelijker, voor als er wat ernstigs gebeurt”, zegt doctor

Prasad. Ik schrik van de koele efficiëntie in zijn woorden, maar ik

begrijp het wel.

Dat dit de plaats is om allerlei enge ziektes op te lopen, weet ik ook

zeker; al die open wonden, geamputeerde armen en benen, de grote

zwermen vliegen. Sanitair is er niet en het drinkwater komt uit de nabij-

gelegen sloot waar je de ratten in ziet rondzwemmen. Ik moet ervan

kokhalzen en wil het liefst zo snel mogelijk weg. Zoveel ellende op een

paar vierkante meter.

We zeggen doctor Prasad gedag en nodigen hem uit om ’s avonds met

ons te eten in het hotel. Hij wil wel, maar hij heeft geen tijd. Dan breekt

er iets bij hem. Hij barst uit in een hartverscheurende huilbui. Ontdaan

neem ik hem in mijn armen. Als was hij een klein kind, zo aai ik hem

over zijn rug. Zijn magere lichaam schokt onder mijn handen. Alle

ellende, vermoeidheid en onbegrip komen eruit.

“Waarom komt niemand ons helpen? Wat hebben deze mensen ver-

keerd gedaan dat zij geen hulp krijgen?”, vraagt hij snikkend.

Ik heb er geen antwoord op. Dan schiet plotseling door me heen: als er

een God of een Boeddha bestaat, dan had Hij toch allang de hele United

Nations hiernaartoe gestuurd... Dan houd ik het ook niet meer. De tra-

nen lopen over mijn wangen van onmacht. Dit beeld, dit kamp, ik zal

het nooit kunnen vergeten, al zou ik het willen.

In het busje spreek ik mijn onbegrip uit bij Kees en Inge. De hele

wereld immers is in de ban van de tsunami-slachtoffers. Hoe is het dan

toch mogelijk dat er drie weken na deze verschrikkelijke ramp nog geen

mondiale hulpactie is gestart voor deze mensen. De enige hulp die tot

nu toe wordt geboden, is die van particulieren.

In Somawathi Holland House of Hope halen we de twee Peters op.
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Het lijkt wel of ze in zee hebben gezwommen, zo doorweekt zijn hun

overhemden van het zweet. Ze zijn hard bezig geweest en hebben de

hele boel voorlopig in kaart gebracht. Een drankje en een koude douche

hebben ze wel verdiend.

Bij het hotel ligt de zee er aantrekkelijk bij. Ik loop even naar de vloed-

lijn. Dit azuurblauwe water met zijn vriendelijke schuimkopjes is zo

aantrekkelijk. Ik trek mijn slippers uit en waad er een stukje in. Een

klein stukje maar, want het voelt opeens alsof ik een verrader ben. Deze

zee, zo aangenaam aan mijn voeten, heeft ook zoveel ellende veroor-

zaakt. Bovendien bedenk ik dat ik wel eens een mens of dier kan zien

aanspoelen. Snel loop ik eruit. Een stukje verderop zie ik Amerikaanse

mariniers springend in de golven. Eigenlijk heel normaal, maar voor mij

even niet. Al is het maar uit piëteit tegenover al die mensen die hier

omgekomen zijn.

Tijdens het eten stellen de Peters mij honderden vragen. Over hoeveel

kinderen ik onderdak wil bieden, van welke leeftijdscategorie, de lange-

termijnstrategie. Hoe ik mij de staf voorstel, hoe ik de maaltijdbereiding

voor ogen heb, en wat al niet meer.

Het overdondert me. Op heel wat vragen moet ik het antwoord dan

ook schuldig blijven. Tot nu toe was ik eigenlijk alleen bezig met een

droom. Nu gaan de professionals die droom concreet maken. Maar ik

was nog niet zover met mijn beeldvorming, ik heb immers nog nooit

een weeshuis gebouwd. Natuurlijk wel goed dat al deze vragen gesteld

worden, want ze zetten me weer aan tot nadenken. Mijn hoofd loopt

immers nog over van alle indrukken van de afgelopen dag.

We spreken af de volgende ochtend nog een keer langs het Somawathi

Home te gaan. Tegen de avond willen we dan weer in Colombo zijn. Al is

het maar honderdtwintig kilometer, het is toch minstens vijf uur rijden.

De trein

Gelukkig heb ik een paar uur normaal kunnen slapen. Weliswaar was

ik heel vroeg wakker, maar het was niet zo’n spooknacht als de vorige.

Bij het ontbijt ontmoet ik Frank Bunnik, een Nederlander die nu
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in Australië woont. Ook hij trekt zich het lot van de Sri Lankanen erg

aan. Hij vertelt enthousiast over zijn project, een tehuis voor gehandicap-

ten in Galle. We beloven hem even bij hem langs te gaan in de ochtend.

Tijdens het uitchecken van het hotel tref ik in de receptie een enthou-

siaste Nederlandse vrouw. Ze zit op mij te wachten, want ze heeft dozen

vol medicijnen bij zich voor doctor Prasad. Honderduit kletst ze. Marion

Baltus heet ze. Net als ik is ze helemaal begaan met de slachtoffers van

de tsunami.

“Nog zo’n huisvrouw op hol”, grapt Kees, terwijl hij onze ontmoeting

op de camera vastlegt.

“Hoezo, huisvrouw op hol?”, vraag ik gekwetst. Maar Kees kijkt mij

lachend aan.

“Ik bedoel het niet denigrerend, maar jullie zijn toch in principe huis-

vrouwen die nu particuliere hulpverlening bieden. En dat zie ik juist als

heel bijzonder.”

Die opmerking laat mij niet los.

In het Somawathi Home zijn de Peters nog druk bezig met het meten

van omheiningen. Ik ga wat rondlopen, even lekker in m’n uppie. Het is

hier immers heerlijk. Ik snuif de geuren op, luister naar de oerwoudge-

luiden en bekijk in alle rust de omgeving. Het is mooi helder weer en

het meer is goed te zien. Ik beleef dit moment heel intensief, het lijkt of

al mijn zintuigen meedoen.

Maar al vlug droom ik weer weg. Zou het goed zijn de kinderen straks

te leren zwemmen in het meer? Een zwembad zou misschien wel goed

zijn, maar wordt het dan niet veel te luxe? Misschien wel goed om van

een van de gebouwen leslokalen te maken. Engelse les is heel belangrijk

voor de toekomst van de kinderen. Misschien kunnen we daar dan wel

een hobbylokaal maken, waar de jongens leren timmeren of zich andere

ambachten eigen kunnen maken. En dan bij de ingang een soort bezoe-

kerscentrum, waar ze hun zelfvervaardigde spullen kunnen verkopen in

hun eigen winkeltje. Hoeveel uniformpjes zouden we straks nodig heb-

ben voor de kinderen die naar school gaan? Dan mogen we ook wel kle-

dingrekken en kledinghangers verzamelen in Nederland. En witte sok-

jes moeten er komen, want die dragen alle schoolgaande kinderen hier.

Deze gedachte alleen al maakt mij heel blij vanbinnen.
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Maar de tijd loopt door. We zijn slechts vijf dagen hier, te kort om veel

te dagdromen. De bagage staat al in ons busje, we rijden terug naar

Colombo. In Galle stoppen we, zoals beloofd die ochtend, bij het

Sambodhy House van Frank Bunnik. Hij is druk in de weer met het los-

sen van muskietennetten, water, rijst en een radiocassetterecorder. Hij

vertelt ons hoe hij het Sambodhy House aantrof bij zijn aankomst. Zo’n

twintig mensen zaten dood in hun rolstoel. Verdronken door de tsuna-

mi. Gehinderd door hun handicap konden ze niet ontsnappen aan het

water. Toen heeft hij maar eerst voor een begrafenis van deze mensen

gezorgd, daarna het huis gedroogd en schoongemaakt. De overgebleven

bewoners heeft hij proberen te helpen met eten en drinken. En nu dus

met muziek. Hij draait een Sri Lankaans muziekje en de bewoners

beginnen zowaar te dansen en hun nieuwe teddyberen te knuffelen. Het

is hartverwarmend te zien hoe ook hier een Nederlander probeert de

mensen te helpen. Het zweet loopt over Franks rug en gezicht van de

inspanning. Hij doet verschrikkelijk zijn best. Wat een geweldig goed

werk.

Veel later thuis kom ik erachter dat een Nederlandse hulporganisatie

dit project heeft overgenomen. Sinds deze overname is er echter weinig

gebeurd in het Sambodhy House. Het wachten is dus op de terugkeer

van deze Frank uit Adelaide.

Even voorbij Galle stoppen we bij een vissershaven. Een van de vissers

spreekt redelijk Engels. Huilend vertelt hij hoe het hem en zijn collega’s

is vergaan. Geen boot meer, geen huis, geen inkomen en... geen gezin.

Zij tonen ons hun beschadigde boten. Met wat roestige spijkers probe-

ren ze er nog wat van te maken. Gereedschap hebben ze echter niet.

Niemand die hen helpt. Ik zou ieder van hen wel een paar duizend roe-

pies willen geven, maar ik ben door mijn contanten heen. De banken

zijn hier nog niet geopend en er is geen pinapparaat dat werkt. Ik vertel

dat mijn man bezig is een hulpactie te starten om hen te helpen. Niet

begrijpend en radeloos kijken ze me aan. Ze kunnen er niets mee met

deze toezegging. Terecht, want ze hebben nu honger, nu verdriet en nu

direct hulp nodig.

In Thelwatta, vlak bij Hikkaduwa, stoppen we plotseling. De chauf-

feur van het busje wil ons een trein laten zien. De trein die al 25 jaar
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dienst deed. Op tweede kerstdag was hij op weg van Colombo naar

Galle, zijn jubileumrit. Overvol zat hij, met families die naar de zuid-

kust gingen om daar oud en nieuw te vieren.

Op het moment dat de vloedgolf kwam, zijn heel veel mensen boven

op de wagons geklommen in de hoop een veilige plaats te vinden. Maar

het water was te sterk.

Naar het schijnt zijn er ongeveer vijftienhonderd mensen hier omge-

komen. Het is angstaanjagend om dit te horen en hier zo te staan. Ik kijk

om me heen en zie allerlei spullen liggen. Een picknickmand, een T-

shirtje, een bakje rijst, een bril, een tas, een kinderschoentje. Opnieuw

ruik ik die geur, die indringende geur die erop duidt dat hier nog doden

liggen.

Een groep mannen graaft met een schep en een soort hark in de puin-

hopen. We staan er met elkaar naar te kijken en realiseren ons dat hier

nog menig lichaam geborgen moet worden.

Ondertussen lopen honderden huilende mensen langs de treinrails,

vertwijfeld op zoek naar familieleden. Later is deze trein tot monument

gemaakt ter gedachtenis aan de mensen die hier zijn omgekomen.

Stil en ieder met zijn eigen gedachten gaan we terug naar ons busje. Ik

moet huilen en denk aan dat ene schoentje dat daar lag. Zou dat kindje

gered zijn of ligt het hier onder de puinhopen?

Wat een ellende, wat een erbarmelijk verdriet. Het is zo deprimerend

hier te zijn. En verwarrend. Want door het vooruitzicht op dat mooie

grondgebied voor het weeshuis voel ik toch ook vreugde. En daar put ik

weer kracht en energie uit.

Onderweg naar Colombo eten we een hapje. We zijn de enige gasten

in het hele restaurant. We zitten aan de rand van een lagune en er

waait een lekker briesje. Een erg mooie plek. Normaal gesproken zou

je hier als vakantieganger enorm genieten. Nu komt het allemaal wat

bizar voor. Vis durven we niet te nemen vanwege de siliconen in zee.

Een stukje vlees lijkt ook niet slim, want de vriezer zal zeker zijn ont-

dooid. Er is tenslotte een volle week geen stroom geweest. We beslui-

ten vegetarisch te eten om alle risico’s te vermijden.Tegen elven

komen we aan in Colombo, waar we onze intrek nemen in het guest-

house Cinnamon Villa. Hier heeft Nihal een goede prijs kunnen
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bedingen voor de overnachting. Het is verre van luxe, maar het heeft

wel iets. Een grote woonkamer met diverse zithoeken en twee grote

eethoeken. Handig voor de besprekingen die we morgen hebben. De

fles whisky van Kees komt uit de tas en gezamenlijk drinken we een

slaapmutsje.

Mr. and Mrs. Saparamadu

Ik ben heel gespannen als ik ’s morgens wakker word. Vandaag is de

dag dat we de eigenaren van het grondgebied voor het eerst ontmoeten.

Het is een veel te mooi aanbod, denk ik steeds, en westers als ik ben,

maakt mij dit achterdochtig. Waarom zou iemand zo’n groot stuk grond

met bebouwing zomaar beschikbaar stellen aan een voor hen vreemde

Europese vrouw? Daar moet meer achter zitten.

Nerveus ga ik naar beneden, waar de rest van het gezelschap al aan een

gebakken eitje zit.

“Vandaag is een hele belangrijke dag voor je”, zegt Peter Derks meele-

vend. Ik beaam dit.

“We zullen alles contractueel gaan vastleggen en zien dat we vandaag

al een letter of intend kunnen maken”, zegt de andere Peter.

Ik weet uit ervaring dat dit allemaal niet zo snel zal gaan in Sri Lanka.

Hier wordt niet op één dag een contractbespreking gedaan en een hand-

tekening gezet. We zien wel, ik kan niet meer dan mijn best doen. Het

zal beslist manoeuvreren worden tussen twee culturen.

Tegen elven komt het echtpaar Saparamadu aan met zoon Mohan.

Mevrouw Saparamadu toont zich vitaal en gedraagt zich als een grand

old lady. Meneer komt wat onverschillig over en blijft wat op afstand

achter zijn vrouw. De zoon is heel bescheiden, zegt niet veel en luistert

duidelijk ook naar zijn moeder.

We schudden handen en ik adviseer mijn reisgenoten - in het

Nederlands - te blijven staan. Ik weet dat je uit respect voor een meerde-

re moet wachten tot deze gaat zitten en aanwijst wie ernaast mag zitten

en wie aan de overkant. Zo gebeurt het ook. Het echtpaar neemt plaats

op de driezitsbank en ik mag naast mevrouw zitten. De Peters met Inge

aan de overkant en de zoon weer naast mij.
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We praten wat over het weer - typisch Hollands - en bestellen een pot

thee. Ik weet dat alles draait om mevrouw en dat zij degene is die hier de

beslissingen neemt. Het is een mooie, statige vrouw met een lief gezicht.

Zij vertelt dat zij en haar man hebben gedoceerd aan de universiteit. Ze

hebben vier kinderen. Mohan is architect, een andere zoon advocaat in

Amerika, dochterlief is getrouwd met een arts en dan is er nog een zoon

die in Italië woont. “Dat is de playboy”, vult de heer Saparamadu aan

met minachting op zijn gezicht. Duidelijk een voornaam gezin dat het

niet slecht heeft in dit land.

Ik vertel dat ik lesgeef aan een hogeschool, en over mijn liefde voor het

land Sri Lanka, over mijn tientallen bezoeken. Hoe ik altijd genoten heb

tijdens mijn vakanties en werkbezoeken. Mevrouw vraagt waarom ik

ben gaan lesgeven en ik vertel haar uit het diepst van mijn hart en met

volle overtuiging dat ik het fijn vind om mijn ervaringen over te bren-

gen op jonge mensen. Dit breekt op dat moment het ijs en we hebben

iets gemeen.

Als ik zeg hoe fantastisch mooi de plek is waar Somawathi Home

staat, glundert ze.

Dan vertelt ze hoe ze ooit heeft geprobeerd om de bejaarden aan de

zuidkust te helpen door hun onderdak te verschaffen. En wat het bete-

kent om hier in Sri Lanka bejaard te zijn. Sociale voorzieningen kennen

ze hier niet en als je geen familie hebt of mensen die voor je willen zor-

gen, dan leef je eenvoudigweg op straat. Door de economische terugval

in 1975 heeft zij haar mooie plannen moeten staken, simpelweg omdat

er geen geld meer was.

We kijken allen heel begrijpend en nemen nog een slokje thee. De vol-

gende pot staat al weer gereed om ingeschonken te worden. Lange tijd

wordt er niets gezegd. Dan pakt mevrouw Saparamadu mijn hand en

begint deze te strelen. Vreemd, maar het zal er wel bij horen.

Meneer Saparamadu moet constant naar het toilet. Opstaan uit de diepe

bank gaat niet zo makkelijk. Kreunend en steunend komt hij overeind. Ik

wil hem helpen, maar hij houdt af. Hij is te trots om hulp te ontvangen.

Zoon Mohan blijft naar de grond staren en zegt geen woord. Zo zitten

we daar maar wat te zitten en niemand begint met te bespreken waar-

voor we hier gekomen zijn. De vierde pot thee is uitgeschonken en het is

inmiddels drie uur later.
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Dan besluit ik dat ik maar begin, goed of niet goed, anders zitten we

hier over een paar uur nog. Ik begin te vertellen over de fondsenwerving

in Nederland en hoe ik daartoe gekomen ben, over mijn bezoek aan doc-

tor Prasad in Galle en dat ik medicijnen heb gebracht.

Mevrouw Saparamadu vraagt: “Why did you do that, Marja?”

Dan vertel ik wat ik op televisie heb gezien, en over het telefoontje van

doctor Prasad. Hoe erg ik het allemaal wel niet vind wat hier is gebeurd.

Blijkbaar probeert zij uit te vinden met welke intentie ik hier zit. Haar

ogen beginnen te glimmen als ik zeg dat wij allen als vrijwilligers, op

eigen kosten, hier gekomen zijn om te zien of we iets kunnen doen aan

het leed van de mensen en speciaal aan dat van de kinderen. Hoe wij ons

het huis voorstellen en hoe wij hopen in de toekomst daar iets te kunnen

betekenen met onze fondsen. Ik licht toe dat het vooralsnog een droom

is die nog niet eens op papier staat.

“Maar in mijn droom zie ik een boeddhistisch huis, geleid door de

lokale bevolking die daartoe opgeleid is.”

“Dus je wilt niet hier komen wonen en het huis komen opzetten?”

vraagt zij.

“Nee, integendeel. Mijn taak zie ik in Nederland liggen, want daar

moeten immers de fondsen worden geworven. Daarbij ben ik geen

boeddhist, spreek de taal niet, ken de cultuur niet. Bovendien vind ik

dat de kinderen moeten opgroeien in de lokale sfeer, waar zij straks als

ze ouder zijn in verder moeten”, zo vul ik aan. Deze verklaring geeft de

doorslag en mevrouw knikt goedkeurend.

De heer Saparamadu begint nu ook opeens te praten.

“Dus het wordt geen kolonie geleid door Europeanen?”

“Absoluut niet!”, roep ik volmondig en mijn medereizigers beamen dit.

“Dan is het goed.”

Daarmee is min of meer de intentie uitgesproken. Er valt een hoop

spanning van mij af.

Allerlei praktische zaken gaan vervolgens over tafel. Hoeveel kinderen

we denken te kunnen onderbrengen, de officiële instanties als de

Kinderbescherming en Probation, een groep bejaarde dames die mevrouw

graag wil opnemen om als ‘oma’ te fungeren. Hoe belangrijk het is dat de

kinderen Engelse les krijgen en ook computeronderricht.
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Zoon Mohan pakt dan een stapel papieren uit zijn tas en toont de plat-

tegrond van het grondgebied. Architect Peter Derks gaat met hem aan de

eettafel zitten en legt hem uit wat er nog gebeuren moet. Meneer

Saparamadu gaat nog maar eens naar het toilet - duidelijk een prostaat-

probleem, constateer ik - en dan maakt het gezelschap aanstalten om te

vertrekken. We wisselen telefoonnummers uit en Nihal wordt benoemd

als coördinator tussen alle partijen. Ik geef aan dat we die middag nog

de mensen van Deloitte Colombo zullen ontmoeten om een eerste opzet

voor de letter of intend te maken.

Handen schuddend gaan we uit elkaar. De Saparamuda’s zijn moe van

deze bespreking en moeten een uurtje slapen. Bij de auto waar hun

chauffeur de deur openhoudt, zegt mevrouw: “I am so happy we met

each other.”

Ik zwaai hen uit en kan wel een gat in de lucht springen van blijd-

schap! We hebben grond, we hebben gebouwen... Mijn hulpactie kan

van start. Wat eerst een droom was, wordt nu werkelijkheid!

In de namiddag komt een van de partners van Deloitte Colombo langs

voor een eerste kennismaking. Ik leg uit wat mijn plannen zijn en vraag

of zij mij willen vertegenwoordigen bij contracten en juridische en

financiële zaken. De man zegt toe alles te zullen doen om de tsunami-

slachtoffers te helpen. Prima dus, deal gesloten voor een meerjarenbege-

leiding tegen nultarief! 

Nihal brengt ons ’s nachts naar de luchthaven. Hij is bijzonder blij

met het resultaat. Immers, hij en ik zijn de bedenkers van dit alles. Dat

we ons daardoor nauw verbonden voelen met elkaar, is nogal logisch.

Vier intensieve dagen Sri Lanka heb ik achter me. Een heel korte trip,

maar omdat we alles zo met elkaar hebben beleefd, lijken het wel vier

weken. Heel moe ben ik nu, maar o zo verschrikkelijk voldaan. Ondanks

het krappe stoeltje in de economy class val ik meteen in slaap.
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a a n  h e t  w e r k

Overvolle loods

In Zürich moeten we overstappen, waardoor we een wachttijd hebben

van een paar uur. Heerlijk even een cappuccino, die heb ik gemist. De

koffie is maar niks in Sri Lanka. Waar heb ik het over, als ik net uit een

rampgebied kom. Dit is typisch zo’n moment waarop je je realiseert hoe

goed wij het hebben en hoe verwend we zijn. Samen met de twee Peters,

Kees en Inge praat ik over onze belevenissen van de afgelopen dagen.

Het is voor mij een mengeling van blijdschap dat we nu een grond-

gebied hebben om echt te starten, maar ook een verdrietig gevoel als ik

terugdenk aan alles wat ik daar gezien heb. Inge denkt er blijkbaar net

zo over. Is dit typisch iets voor vrouwen, of willen mannen hun emoties

hierin niet tonen?

Er wordt een lange checklist met vragen gemaakt die we sinds onze

ontmoeting in Colombo hebben genoteerd.

Peter Derks, de architect, begint wat eerste ideeën uit te werken voor

de woonsituatie. Gaan we uit van grote slaapzalen met de nadruk op
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educatie en recreatie, of gaan we uit van het individu dat zichzelf moet

ontwikkelen en kiezen we voor kleine woonunits? Bouwtechnisch heeft

dit nogal consequenties, weet Peter te melden en vraagt mij waar mijn

voorkeur naar uitgaat. Die gaat uit naar kleine woonunits, maar eerlijk

gezegd ben ik nog niet zo ver dat ik daarover nagedacht heb. Ik moet het

tot mij door laten dringen, ik heb hier immers geen ervaring mee.

Daarbij zit mijn hoofd zó vol. Peter stelt voor heel snel deze week een

afspraak te maken aan de keukentafel om deze zaken door te nemen.

Lijkt me een heel goed plan. In mijn koppie ben ik al een nieuwsbrief

aan het maken om alle donateurs te informeren en ik vraag de andere

Peter mij snel de digitale foto’s te mailen, zodat ik alle geïnteresseerden

kan laten zien hoe het er daar uitziet.

We landen pas tegen de avond op Schiphol. Heerlijk weer terug te zijn

en nog fijner Dick te zien.

Marianne is meegekomen en samen staan ze te zwaaien met een grote

bos bloemen. In de auto vertel ik honderduit over alles wat ik meege-

maakt heb en Marianne vertelt hoe druk het is geweest aan de keuken-

tafel. Zoveel mooie reacties en aanbiedingen. Er ligt voor morgen al een

hele lijst klaar van wie ik allemaal moet terugbellen. Fijn dat het alle-

maal lekker is doorgegaan in Nederland.

Ik vraag Dick of hij het erg vindt even langs de loods in Noordwijker-

hout te rijden.

“Heb je gezien hoe je eruitziet met die wallen onder je ogen. Ik zou

eerst maar eens gaan slapen”, stelt Dick voor. Ik dacht dat het wel meeviel

met die wallen, toen ik mezelf had bekeken bij het tandenpoetsen op

Schiphol. Dus rijden we toch even naar de loods.

Cees en Wim lopen daar rond in hun oranje gesponsorde weeshuis-

jacks en met hen nog wel twintig andere vrijwilligers. Het is steenkoud

in de loods. Iedereen loopt met sjaals en handschoenen. Maar ondanks

de kou gaan ze door met sorteren, dozen versjouwen en die van stickers

voorzien.

“Weer een halve container vol”, roept Cees.

Ik loop rond door de hallen en kan mijn ogen niet geloven. Het lijkt

de magazijnuitverkoop van de Bijenkorf wel. Zover als je kijken kunt:

duizenden teddyberen, hoge stapels schoolmeubilair, computers, airco’s,
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kinderkleding, kinderschoentjes, poppenwagens, schoolborden, speel-

goed, dozen met tandenborstels en tubes tandpasta, sportkleding, voet-

balschoenen, borden, potten, pannen, bestek, muskietennetten, spiegels

en bekertjes... Het is te veel om op te noemen!

Heftrucks rijden af en aan. En dan te bedenken dat ik hiervoor een

hoekje in de garage had willen vrijmaken... Ik ben Dick eeuwig dank-

baar voor zijn realiteitszin.

“Dit is van drie inzameldagen en we hebben nog vier dagen te gaan”,

vertelt Cees.

Bij de buren naast de loodsen drinken we koffie. Er staat een enorme

schaal met broodjes kroket voor iedereen.

“Gekregen van de lokale snackbar”, vertelt Wim.

Iedereen wordt erbij geroepen en ik schud ze allemaal de hand.

“Jammer dat de dagploeg net weg is, want die lui hadden je ook graag

ontmoet”, hoor ik.

Dagploeg? Avondploeg?

Cees en Wim leggen uit dat er op de dag zo’n tachtig mensen komen

helpen en ’s avonds iets minder. Ik had hier echt geen weet van. Wat een

geweldige transportmanagers, wat een saamhorigheid en wat een goede

sfeer.

Ik spreek mijn dankbaarheid uit naar alle vrijwilligers en begin te ver-

tellen over mijn bezoek aan Sri Lanka en het mooie grondgebied dat we

aangeboden gekregen hebben. Hoe de gebouwen eruit zien en hoe ik mij

het weeshuisplan op termijn voorstel. Ze hangen aan mijn lippen. Een

jonge vrouw krijgt tranen in haar ogen, terwijl ik dit vertel.

Op hol geslagen huisvrouw

Met z’n drietjes rijden we naar huis. Naar de keukentafel en een lek-

ker glas wijn. Ik heb het ijskoud, wat niet zo vreemd is met een tempera-

tuurverschil van plus 35O naar min 10O. De vermoeidheid speelt natuur-

lijk ook een rol.

Marianne biedt de beste ondersteuning aan die een mens maar kan

wensen. Op de keukentafel ligt keurig netjes uitgetypt een aantal A4-

tjes met een overzicht van wat er zich de afgelopen dagen heeft voorge-
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daan. Plus een complete to-be-donelijst van wat ik morgen moet doen.

Ik begin al te bladeren en vragen te stellen, nieuwsgierig als ik ben.

Maar Dick vraagt om de lijst even weg te leggen en gezellig bij te pra-

ten. Terecht. Hij vertelt over hoe vaak hij wel niet gebeld is door relaties

over mijn actie en mijn verschijnen op televisie.

Tegen twaalf uur val ik bijna om van de slaap en de rode wijn.

Maar tegen vieren in de nacht ben ik alweer klaarwakker; helemaal

klam van het transpireren en met mijn hoofd aan het voeteneind.

Blijkbaar veel liggen draaien deze nacht.

Echt uitgeslapen voel ik me natuurlijk niet. Toch ga ik uit bed met de

gedachte aan die lijst op de keukentafel. Even kijken wat er allemaal

moet gebeuren straks. En ook even de e-mails ophalen.

Met een kopje koffie op de bank in de woonkamer verzink ik in

gedachten. Opeens ben ik in een heel ander leven gestapt. Een leven van

drukte, actie, emotie en ratio, en dat geeft een enorme spanning in mijn

lijf en leden. Mijn spieren zijn helemaal stram en mijn botten voelen

pijnlijk aan.

Wil ik dit allemaal wel, vraag ik me af. En vooral, kan ik dit allemaal

wel aan? Het leek zo simpel: een beetje geld bij elkaar verzamelen en

overmaken naar Colombo. Nu, amper drie weken verder, is er een grond-

gebied, wordt er een bouwplan gemaakt en een letter of intend opge-

steld. Het geeft me een enorme kick, maar het maakt me ook onzeker.

Dan denk ik aan die uitspraak van Kees, die mij een ‘op hol geslagen

huisvrouw’ noemde. Misschien is dat wel een beetje zo. Overzie ik wel

de consequenties van wat ik nu ben begonnen? En waar is het einde?

Dick heeft aangegeven eind dit jaar te willen stoppen met werken.

Dan zouden we samen leuke dingen gaan doen. Vaak en lang naar ons

huisje in de bergen van Spanje en daar lekker genieten samen. Dat zal

toch evengoed wel kunnen, lijkt mij. Dit project dat ik nu op mij geno-

men heb, is waarschijnlijk een kwestie van drie maanden heel hard buf-

felen en dan staat het, zo relativeer ik.

Maar meteen realiseer ik me dat dit niet waar is. Het weeshuis zal toch

minstens vijftien jaar moeten draaien. Pas dan zijn die kinderen groot

en sterk en kunnen ze rond hun achttiende hun eigen grote boze wereld

instappen. Zou ik dan voor de komende vijftien jaar aan dit weeshuis

vastzitten? Hoeveel geld is daar wel niet voor nodig?
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De zenuwen bekruipen me als ik eraan denk. Snel reken ik even uit

wat een kind per maand ongeveer kost in Sri Lanka, dat maal twaalf

maanden en dat maal vijftien jaar. Hoeveel kinderen zou ik dan kunnen

laten opnemen en helpen? Ze zullen toch ook naar school moeten gaan.

Het Somawathi Home moet ook nog gerenoveerd worden: een keu-

ken, eetzaal, speeltuin, klaslokalen, speelruimtes... Ik geloof dat Kees

uiteindelijk toch een beetje gelijk heeft; ik ben inderdaad een huisvrouw

die op hol geslagen is.

Ik bekijk de bankafschriften. Van de afgelopen drie weken zijn het

drie ordners vol. Op het laatste afschrift zie ik dat er al ruim twee ton is

binnengekomen. Een mooie start, maar bij lange na niet genoeg. Maar

het is nog veel te vroeg om nu al conclusies te trekken, je weet immers

nooit hoeveel er nog binnen gaat komen. Dat is toch met elke hulporga-

nisatie zo; je begint met niets op de rekening. En ik kan mezelf moeilijk

vergelijken met het Rode Kruis of Unicef. Die hebben een grote naams-

bekendheid en door de jaren heen hebben ze een vermogen opgebouwd

met hulp van duizenden donateurs. Ik zal het op eigen kracht moeten

doen. Alleen maar gehoor geven aan dat stemmetje in mijn hoofd, dat

het me best zal lukken een groep kinderen te helpen, al zijn het er maar

een stuk of vijftig.

Straks hoop ik mijn plan te delen met een aantal wijze mannen, maar

zover is het nog lang niet. Gewoon beginnen bij het begin en zien wat

deze dag gaat brengen, wat morgen brengt en wat er volgende week gaat

gebeuren. Ik laat me mooi niet gek maken door zo’n opmerking. Het

beste wat ik kan doen, is mijn eigen gevoel volgen en mijn eigen hart

laten spreken. Zo is het me toch ook gelukt om die dozen medicijnen te

gaan brengen. Als ik me door alle opmerkingen en commentaar om me

heen van de wijs zou laten brengen, dan kan ik beter gelijk stoppen en

net als ieder ander geld overmaken en daarmee een bijdrage leveren.

Mijn verantwoordelijkheidsgevoel zegt me echter dat ik tot meer in

staat ben dan een girootje invullen. Hoe en met welk eindresultaat zal

de tijd leren.

Met die gedachte stap ik onder de douche. Nu moet ik eigenlijk wel

een beetje lachen om dat ‘op hol geslagen huisvrouw’.

Weet je wat? Ik ga het gelijk in de nieuwsbrief zetten.
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De to-be-donelijst

Het is Hennie Bello van de Postbank die als eerste belt met het saldo

van die ochtend. Toch maar een briefje aan de muur ophangen met deze

stand, leuk voor de mensen die straks binnenkomen.

Ik begin aan het schrijven van de nieuwsbrief om iedereen te informe-

ren over mijn bezoek en het mooie aanbod van het grondgebied en de

bestaande behuizing. Het gaat me vlot af en twee uur later is de nieuws-

brief gelay-out, van foto’s voorzien en per e-mail verzonden. Wat een uit-

vinding is dit toch. Geen postzegels, geen kosten en relatief weinig moeite

om mensen te informeren.Tussen de vele mails zit een bericht van de heer

Hans Breukhoven. Of ik hem even wil bellen op zijn mobiele nummer.

“Ja hallo, kun je niet wat steun gebruiken en kan ik iets voor je doen?”,

vraagt Breukhoven mij.

Ik ben helemaal verbaasd en zeg dat hij heel veel voor ons kan doen.

“Wij zijn bezig met een actie en daar zou wel eens een bedrag van

ruim een ton uit kunnen komen”, legt hij uit. “Wellicht kun jij dat geld

gebruiken voor je weeshuis. Ik wil namelijk graag kunnen zien waar het

aan besteed is.”

Ik ben helemaal verbouwereerd en bedank hem voor dit mooie aan-

bod. Ik zeg hem toe na te denken over de specifieke besteding en er snel

op terug te komen.

Het volgende telefoontje is naar Texel, waar een compleet team is

geformeerd. Dat wil een grote actie ondernemen op het hele eiland. De

opbrengsten zijn voor het Weeshuis Sri Lanka. Of het ons logo mag

gebruiken en ons gironummer... Natuurlijk mag dat!

Een soortgelijk telefoontje wordt gevoerd met Badhoevedorp, waar

ook het een en ander gaat gebeuren.

Op grote, uitgeprinte agenda’s worden alle activiteiten in kaart

gebracht en opgehangen aan het keukenraam. Ook hoe laat ik word ver-

wacht om een cheque in ontvangst te nemen. De lijst wordt langer en

langer en de vakjes zijn lang niet meer toereikend om alle evenementen

in de weekenden te noteren. Laat staan dat ik op een dag al die evene-

menten kan bezoeken.

De eerste zes weken tonen aan dat ik voorlopig geen vrij weekend

meer heb. We zullen zelfs heel wat ‘ambassadeurs’ nodig hebben om acte
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de présence te geven. Ongelooflijk toch wat er gebeurt in ons land en

wat een impact mijn actie heeft. Hartverwarmend hoe Nederland mee-

leeft met de getroffenen van de tsunami.

’s Middags komt mijn vriendin Saskia langs, beladen met zakken

broodjes, lekkere vleeswaren, sla, tomaatjes en pakken melk. Heerlijk,

even tijd voor een break met wat vitamientjes. Saskia was met Kerstmis

in Rome. Van mijn sms’je dat ik naar Colombo vloog, begreep zij niets

op dat moment. Tot zij twee dagen later naar CNN keek.

Samen delen wij onze liefde voor Sri Lanka. Zeker vijfentwintig jaar

geleden zijn wij daar op vakantie geweest en hebben er een heel mooie

rondreis gemaakt. Beiden zaten we toen in de reiswereld en hebben

daardoor menig land bezocht. Toch heeft juist Sri Lanka op ons een

grote indruk gemaakt. De mentaliteit van de inwoners sprak ons erg

aan. Maar ook de schoonheid van de omgeving, de natuur en vooral de

cultuur van dit boeddhistische land.

Zonder vragen springt Saskia bij en maakt overzichten van wat zij

voor haar rekening kan nemen. Ook wat zij vanuit haar huis in

Amsterdam kan oppakken. Ze belt meteen naar haar kinderen met de

mededeling dat mama pas laat thuiskomt. Ze moeten maar aan papa

vragen iets te eten te maken. Heerlijk zo’n vriendin die zonder vragen

aan de slag gaat.

Er is ook zoveel te doen. Het is maar goed dat zo’n vijftien computers

zijn ingelogd. Al die e-mails op een dag. Honderden komen er binnen.

Mailtjes met complimenten, aanbiedingen voor kinderkleding, school-

materiaal of donaties. Of van mensen die zelf een actie op touw hebben

gezet, variërend van lege flessen inzamelen tot zelfgemaakte ansicht-

kaarten.

Een jongetje van negen wil zijn korte broek afstaan met daarin een

briefje van vijf euro. Of hij die zo mag aanleveren in de loods.Een oude

heer schrijft de enige met internet in zijn verzorgingstehuis te zijn. Onze

nieuwsbrief gaat hij tijdens de lunch voorlezen aan de medebewoners.

Ook veel mailtjes van mensen die als vrijwilliger naar Sri Lanka af wil-

len reizen en daar de handen uit de mouwen willen steken. Daar is het

nu nog iets te vroeg voor, want vooralsnog is er haast geen slaapgelegen-

heid aan de kust.
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Een Haagse aannemer belt dat hij veertigduizend euro contant heeft

liggen en dat hij dat geld bij ons in Sri Lanka wil besteden. Kees

Colenbrander van Twee Vandaag belt dat hij druk is met de samenstel-

ling van de uitzending van vanavond.

De dag vliegt voorbij, het lijkt wel een crisiscentrum in huis.

Om kwart over zes zitten we natuurlijk met elkaar voor de televisie de

beelden te bekijken die de dagen daarvoor door Kees gefilmd zijn. Jaap

Jongbloed presenteert en met een brede glimlach kondigt hij het meest

succesvolle particuliere hulpverleningsproject van Europa aan: Marja

van Leeuwen die een weeshuis op Sri Lanka gaat beginnen. We moeten

er met elkaar wel om lachen en iedereen voelt zich supertrots.

De uitzending toont beelden van de duizenden getroffenen en de hulp

die maar niet op gang komt, komt ter sprake. Dan wordt overgeschakeld

naar het weeshuis Somawathi Holland House of Hope en wordt het

grondgebied getoond met de behuizing. Hoe ik verrukt uit het busje

stap, rondloop en zeg blij te zijn met de professionele ondersteuning van

het team van Twynstra Gudde. Het is net of ik naar een film zit te kijken

en het dringt nauwelijks tot mij door dat ik het zelf ben.

Dan worden de beelden vertoond die in het Sambodhy House zijn

genomen tussen de gehandicapten. Hoe ik kokhalzend moest weglopen

door die vreselijke stank die daar hing. Wat een vertoning. Toch is deze

uitzending, die wel tien minuten duurt, goed, want zij is erg sprekend

voor de kijkers. Ik kom kordaat over. Zoals ik mij toen voelde, komt ook

goed uit de verf.

Na afloop rinkelen alle telefoons. Vrienden, familie, buren, vrijwilli-

gers. Iedereen heeft het gevolgd en spreekt complimenten uit. Een uur

later zijn er alweer honderdvijftig e-mails binnen.

Om geen tijd te verliezen bestellen we snel wat pizza’s en eten we met

het bord op schoot. Om tien uur ’s avonds vertrekt Saskia met haar

thuiswerklijst. Tijdens het afscheid roept ze: “Dit is helemaal te gek. Dit

kon nog wel eens heel groot worden. Op mij kun je rekenen.”

Tegen middernacht is het stil in de keuken en bij een glaasje wijn

bespreek ik met Dick de dag. Mijn hoofd duizelt van alle gebeurtenissen

en ik raak niet uitgepraat.
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Jan en Paul - Werkvakanties

In de derde week van januari komt er een e-mail binnen ondertekend

door ene Jan en Paul uit Koggala. Vanuit een internetcafé laten ze weten

dat zij al begonnen zijn met klussen in het weeshuis en wel wat hulp

kunnen gebruiken van andere Nederlanders.

Ik ben volkomen verbaasd, want ik ken deze mannen helemaal niet.

Blijkbaar zijn ze na het zien van de televisie-uitzendingen op eigen ini-

tiatief afgereisd. Ze verblijven in Hotel Koggala Beach, waar inmiddels

weer wat meer kamers op orde zijn.

Natuurlijk reageer ik onmiddellijk. Dat levert de volgende dag een

paar foto’s op waarop is te zien hoe zij daar kozijnen repareren en ramen

inhangen. Er zijn zelfs al een paar lokale mensen aan het werk.

Geweldig dit soort mannen en wat leuk deze beelden te zien. Er ont-

staat een bijna dagelijkse e-mailcorrespondentie. Sterker nog, Jan en

Paul beginnen een heel eigen leven te leiden door het plaatsen van hun

mails in de nieuwsbrieven. Zij doen verslag van de komst van de familie

Saparamadu of laten zien hoe zij gezamenlijk een kokosnoot leegdrin-

ken op de trap bij de ingang. Ruim drie weken hebben deze twee man-

nen staan klussen in de meest hete tijd van het jaar. Maar met wat voor

een plezier en voldoening.

De oproep van Jan en Paul in de nieuwsbrief is meer dan duidelijk.

Nog geen uur na het verzenden komen de eerste reacties binnen. Aan

het einde van de dag hebben zich al vijftig vrijwilligers voor Sri Lanka

gemeld. Snel bellen met de reisorganisatie van Dick en een arrangement

laten samenstellen. Vliegen met Martinair, een busje voor het vervoer

naar de zuidkust en overnachten in het nabijgelegen Hotel Koggala

Beach. Er wordt een heel mooi reisaanbod gedaan voor een heel lage

prijs. Niet zo verwonderlijk, want Martinair vliegt de laatste tijd zo goed

als halfleeg heen en weer. Ook het hotel heeft niet veel klandizie en de

organisatie ter plekke is maar wat blij weer busjes en personeel in te

kunnen zetten.

Opeens valt bij mij het kwartje... Het zou toch fantastisch zijn als vrij-

willigers op eigen kosten en op eigen initiatief afreizen naar Sri Lanka

om daar te gaan helpen. Het is goed voor de opbouw van het weeshuis,
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maar vooral goed voor het land en de mensen die daar wonen. Dus snel

weer een nieuwsbrief uit. Nu met het arrangement en de verlengings-

mogelijkheden erin. Wel heel duidelijk vermeld dat de reis- en verblijf-

kosten voor eigen rekening zijn.

Al op 4 februari - een week na de oproep - vertrekken de eerste vrijwil-

ligers op werkvakantie. Een week later volgen er nog eens twintig en

dan gaat het maar door.

Bij Twynstra Gudde is er een dame, Marjolein Meerburg, die zichzelf

een reis van drie maanden Australië had beloofd. Die wordt nu omgezet

in een verblijf van drie maanden op Sri Lanka. Bovendien is deze dame

bouwkundige en weet ze goed van aanpakken. Hierdoor hebben we in

Koggala onze eigen vertegenwoordiging en vooral iemand die alles kan

aansturen. Dat is een groot voordeel, want er zijn weken bij dat er wel

veertig vrijwilligers uit Nederland komen. Die moeten allemaal weten

wat ze kunnen doen en waar te beginnen. Marjolein stelt hele lijsten op

en maakt teams voor schilderwerk, elektra, tegelzetten, loodgieters-

werk, schoonmaken, boodschappen halen en het verzorgen van de

inwendige mens. Iedereen is welkom, want er is werk genoeg. Samen

met de lokale bevolking wordt er keihard gewerkt en ook veel gelachen.

Dat zorgt voor een prima sfeer. Er ontstaat een enorme verbondenheid

met elkaar. Zelfs vriendschappen voor het leven komen eruit voort.

Op de website is een forum gemaakt, waar mensen hun ervaringen

kunnen uitwisselen en oproepen kunnen plaatsen voor medereizigers.

Duizenden berichten zijn uitgewisseld.

Sommige mensen komen wel voor een hele maand om te helpen.

Ik herinner me bijvoorbeeld Lo heel goed: een stoere elektricien van

minstens twee meter. Hij is een maand lang bezig geweest met de aanleg

van de stroomvoorziening, het plaatsen van stopcontacten en de uiterst

veilige stoppenkasten. Kort voor zijn vertrek terug naar Nederland

maak ik kennis met hem. Een fantastische man: enorm verbonden met

ons project en heel erg geraakt door alles wat hij heeft meegemaakt. Dat

is een heel bijzondere ervaring; een man met zo’n groot lijf zo geëmotio-

neerd te zien. Het is natuurlijk ook wel wat om als westerling af te rei-

zen naar een rampgebied en daar geconfronteerd te worden met al die

ellende om je heen.
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Anderzijds heeft het veel mensen iets gebracht dat verder gaat dan

zomaar een vakantie ergens in een willekeurig land. Velen noemen het

een verrijking van hun leven. Ik herken dat als geen ander. Jonge

Nederlandse vrouwen die thuis hun gezinnetje overlaten aan oma’s en

opa’s om in Sri Lanka de handen uit de mouwen te steken. Voor mij is

het natuurlijk ook heel bijzonder als ik bedenk dat zich zoveel mensen

scharen achter mijn initiatief.

Tot op de dag van vandaag worden er werkvakanties geboekt door

vrijwilligers. Inmiddels al 220. Allemaal waanzinnig leuke mensen, die

gewoon gekomen zijn om kozijnen te schuren, muren te sauzen, te

vegen en te boenen of wat voor een karwei dan ook.

Niet voor niets dat al honderd dagen na de tsunami de boeddhistische

inwijding is van het weeshuis Somawathi Holland House of Hope!

Uitwerking van de plannen

Aan de keukentafel is een vervolgafspraak belegd met de professionals

van Twynstra Gudde. Naar aanleiding van ons bezoek in Sri Lanka zijn

de plannen wat verder uitgewerkt. Dat levert een eerste schets op met

aandacht voor heel wat verschillende zaken. Hoeveel kinderen we kun-

nen accommoderen bijvoorbeeld. Of met hoeveel stafmedewerkers we

denken te werken. Ook de opvang op medisch en psychologisch gebied

komt aan de orde en uiteraard is er zoiets als de financiën. Dat alles

mondt uit in een voorzichtige planning van het geheel.

Er worden mij heel veel praktische vragen gesteld over zaken waar ik

echt niet over nagedacht heb. De recycling van het afvalwater, de aan-

sluiting op de bestaande waterbronnen op het terrein, de controle van

de pH-waarde, het nemen van grondproeven, het bepalen van de bouw-

hoogte afgestemd op het terrein. Zoveel details, zoveel zaken om reke-

ning mee te houden.

Door al de geldinzamelingsacties heb ik echt geen tijd om me in die

dingen te verdiepen. In mijn spaarzame vrije minuutjes zie ik in gedach-

ten alleen maar blije gezichtjes voor me van kinderen die het goed heb-

ben in het nieuwe tehuis.
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Natuurlijk is zo’n bijeenkomst met deskundigen heel essentieel. Maar

naarmate de avond vordert, word ik steeds onzekerder. Begin mijzelf

zelfs een beetje dom te voelen dat ik niet heb nagedacht over wat er alle-

maal bij komt kijken. Ik word steeds stiller. Peter Derks heeft het in de

gaten en vraagt of er iets aan de hand is. Ik geef eerlijk toe dat het

gesprek mij soms boven de pet gaat.

“Daar heb je ons toch ook voor”, zegt Peter lachend.

“Jij moet zorgen dat er voldoende geld binnenkomt, daar ben je al

druk genoeg mee”, voegt hij eraan toe.

Deze opmerking geeft me weer een goed gevoel. Deze heren concen-

treren zich uitsluitend op bouwkundige aspecten, terwijl mijn zaken op

een heel ander terrein liggen. En wellicht nog wel iets breder zijn.

Even later wordt het financiële plaatje gepresenteerd en de uitkomst

ligt in dezelfde orde van grootte als de begroting die ik zelf een paar

dagen daarvoor op een blocnote heb geschreven. Zo dom ben ik toch

blijkbaar niet.

Dan komt het aanbod dat Peter Douwes een maand lang naar Sri

Lanka gaat om onderzoek te doen. Hij gaat bestaande weeshuizen

bezoeken, trends op het gebied van behuizing inventariseren en kosten-

plaatjes maken om zo tot een compleet masterplan te komen.

Daarnaast dienen er afspraken te worden gemaakt met de grondeige-

naren in de vorm van een langetermijnovereenkomst. Dit zou een nieuw

op te richten trust of een andere overeenkomst kunnen worden. Hoofd-

zaak is dat de samenwerking contractueel wordt vastgelegd, de in te

brengen fondsen één op één worden besteed en het grondgebied voor de

komende dertig jaar als kinderopvang wordt gebruikt. Allemaal zaken

die niet even met een e-mailtje geregeld kunnen worden en waaraan

veel tijd zal moeten worden besteed om ze in Sri Lanka contractueel vast

te leggen.

De kosten voor dit onderzoek van de komende maand en de begelei-

ding van de uitvoering? Nihil! Sterker nog, ik ontvang een paar dagen

later van Twynstra Gudde een samenwerkingsovereenkomst van vier

pagina’s. Zeer uitgebreid, met alles wat deze professionals voor mij gaan

doen. Op de voorlaatste pagina de honoreringskosten tegen een tarief

van € 0,-  per uur, exclusief btw. Zelfs de reis- en verblijfskosten van

Peter zijn voor hun rekening.
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Ik teken met alle plezier dit contract en ik wacht af wat dit allesomvat-

tende plan gaat brengen. De planning is dat Peter al drie dagen later

gaat vertrekken en met regelmaat zal berichten over zijn bevindingen.

Heerlijk deze ondersteuning. Ze voelt als een warme deken en ik weet

dat, met deze professionals achter mij, ik er niet alleen voor sta.

Een knaloranje cementmolen

Op het forum van de website kom je de leukste berichten tegen.

Ervaringen van vrijwilligers in Sri Lanka, oproepen aan anderen om toch

vooral te komen. Maar ook een mededeling als: ‘Neem koffiefilterzakjes

mee, decafé, pindakaas, hagelslag’. In de eetzaal van het hotel is zelfs een

speciaal kastje ingericht voor de levensbehoeftes van de Nederlanders.

Ook is er vraag naar gereedschap: hamers, waterpomptangen, vlakschuur-

machines, schroevendraaiers, boormachines en complete workmates.

Van een gerenommeerd gereedschapsleverancier krijgen we echt van

alles aangeleverd. Honderden kilo’s, want gereedschap is loeizwaar.

Kisten vol met klein materiaal als schuurpapier, schroeven, moeren en

spijkers. Bij het vertrek van de groepen vrijwilligers worden de vele

dozen verdeeld om te voorkomen dat er overgewicht moet worden

betaald. Elke koffer wordt nauwlettend gewogen en wanneer er nog

ruimte is voor een kilootje extra, wordt er snel weer wat gereedschap

tussen de kleding gefrommeld.

De lokale mensen in het Somawathi Holland House of Hope kijken

hun ogen uit, zoveel wordt er aangeleverd. Samen met de Nederlandse

vrijwilligers gaan ze aan het werk en zien hoe een vlakschuurmachine

snel en efficiënt het werk doet waar zij met een stukje glas uren mee

bezig zijn. Sommigen zijn verrukt, anderen geven toch echt de voorkeur

aan hun glasscherf en lopen hoofdschuddend weg. Aan menig lokale

timmerman, elektricien en schilder zijn gereedschappen weggegeven,

zodat ze hun eigen zaak weer kunnen opstarten.

Op een ochtend komt de vraag een cementmolen mee te nemen vanuit

Nederland. Het storten van de betonnen vloeren kan daarmee veel snel-

ler gebeuren. Snel wat mensen gebeld. En ja hoor, de volgende dag
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wordt er een enorme cementmolen afgeleverd. Splinternieuw en knal-

oranje. Het ding is loeizwaar en kan, vanwege de omvang, zeker niet in

een koffer gestopt worden.

Plotseling herinner ik me een mailtje van een cargadoorsbedrijf dat

tweeduizend kilo luchttransport aanbiedt. De volgende dag al kan het

apparaat worden ingevlogen met Singapore Airlines. Een beetje raar is

het wel om op Schiphol aan te komen met een cementmolen. Maar hij

gaat wel mee richting Colombo en met een vrachtautootje door naar

Koggala. Het team professionele bouwers is er heel blij mee.

Binnen een paar uur staat hij te draaien. De Sri Lankanen staan er alle-

maal omheen. Zoiets hebben ze blijkbaar nog nooit gezien. En rap dat

het gaat. In een paar uur tijd is de vloer van de nieuwe douche- en toilet-

ruimte gestort.

De professionals geven uitleg aan de locals over de werking van het

apparaat, zodat ze er ook mee kunnen werken.

De volgende morgen staat de cementmolen echter keurig afgespoeld

en weer als nieuw in de keuken. De lokale opzichter vertelt waarom. Met

zo’n molen is de klus al binnen een paar dagen geklaard. Maar met het

traditionele specie en cement aanmaken in een wokpannetje kan het

werk weken duren. Logisch toch...

Nog altijd staat er een gloednieuwe, keurig gepoetste cementmolen op

het terrein.

Samenwerkende Hulporganisaties - Giro 555

In Nederland vindt een heel grote inzamelingsactie plaats. Honderden

artiesten, presentatoren, dj’s  en andere celebrity’s scharen zich achter

555, zoals de actie in de volksmond wordt genoemd. De hele dag door is

er een uitzending op de televisie en de opbrengst is gigantisch. Heel

bekend Nederland heb ik op de buis gezien, en terwijl aan de keuken-

tafel de werkzaamheden doorgaan, kijken we hoe Nederland zich inzet

voor de tsunami-slachtoffers.

Nog nooit heeft een dergelijke actie zoveel geld opgebracht: €194 mil-

joen! Dat komt natuurlijk omdat Nederland zo meeleeft met de slachtof-

fers van deze vreselijke ramp. Iedereen is er vol van, heeft een goed
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gevoel over de eindstand en voelt zich goed hieraan iets te hebben bijge-

dragen. De kranten staan er vol van en Nederland is trots op het resul-

taat.

Dan horen en lezen wij dat elke kleine particuliere hulporganisatie

haar plannen mag indienen om in aanmerking te komen voor een per-

centage van deze 194 miljoen. Op internet kan iedereen de plannen

invullen, de financiële verantwoording maken en een langetermijnplan-

ning aangeven voor de hulpverlening.

Zo ook wij. Een paar dagen wordt er tot laat in de nacht gewerkt om

ons plan zo goed en verantwoord mogelijk in te dienen. De aanvankelij-

ke deadline kunnen we al niet meer halen. Maar er is een herkansing.

Als we voor 14 februari onze plannen per post versturen, maken we nog

een kans.

Het is een hoop werk tussen de dagelijkse werkzaamheden door. Maar

met hulp van Marjolein Meerburg van Twynstra Gudde is het gelukt om

alles in de nacht van 13 op 14 februari in te dienen.

Stel je nu toch eens voor, dat onze aanvraag gehonoreerd zou worden.

Dat zou dekking geven voor de aankomende vijf jaar. Binnen twee

dagen al ontvangen we per e-mail een bevestiging van de aanvraag en

dan is het heel lang stil.

We bellen een paar keer of er al iets meer bekend is; vergadering ech-

ter uitgesteld. We bellen en we bellen, op het gevaar af dat men geïrri-

teerd raakt van onze standvastigheid.Uiteindelijk krijgen we een afwij-

zing. Niet omdat onze plannen niet aansluiten bij de doelstellingen,

maar omdat we geen CBF-keurmerk hebben.

Oh ja, dat CBF, het Centraal Bureau voor Fondsenwerving. Daar heb ik

bij de notaris wel iets van gehoord bij het oprichten van de stichting.

Maar dat dat zo’n toegevoegde waarde voor ons zou kunnen hebben,

had ik toen niet kunnen bedenken.

Zwaar teleurgesteld leg ik de telefoon neer. Als ze dat nou eerder had-

den gezegd, hadden we al die moeite niet hoeven te doen... Toch nog

snel even opgezocht aan welke criteria een hulporganisatie moet vol-

doen om in aanmerking te komen voor zo’n CBF-keurmerk. Wat blijkt,

een stichting dient minstens twee jaar actief te zijn en ook hierover

financiële verantwoording af te kunnen leggen.
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Het stoort me mateloos dit te vernemen. We bestaan als stichting

amper zes weken en komen dus niet in aanmerking. Ik ben in staat om

alle media in te schakelen, maar ik beperk me maar tot een korte vermel-

ding in de nieuwsbrief.

Een paar dagen later sta ik in de lokale supermarkt. Mensen herken-

nen me van de televisie en vragen hoe het gaat met het weeshuis. Ik ver-

tel het een en ander en geef een visitekaartje aan wat mensen met de

mededeling ‘Kijk maar eens op de website’.

Dan komt er ineens een mevrouw naar me toe die vraagt of ik niet

even met haar naar buiten wil lopen. Ik begrijp het niet helemaal, maar

loop toch mee.

“Ik wil u namelijk even aan mijn man voorstellen”, zegt zij.

Deze wacht bij de fietsen en is, zo te zien, niet echt gelukkig met deze

kennismaking, maar toch.

“Mijn man is directeur van het CBF en hij kan u vast helpen met uw

aanvraag”, vertelt mevrouw, die duidelijk de nieuwsbrieven volgt. Het

verkrijgen van een ‘geen bezwaar’-verklaring moet toereikend zijn om

de aanvraag bij Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties

opnieuw in te dienen, legt de man uit. Dat vraagt wat papierwerk, maar

is een kwestie van goed opstellen, en daarmee zouden we alsnog een

kans maken.

Toeval bestaat niet, denk ik dan.

Thuis doe ik snel de boodschappen aan de kant en vul onmiddellijk de

aanvraagformulieren in. Een mailtje en een nette brief aan de

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en nu maar hopen dat de aan-

vraag opnieuw behandeld wordt.

Het duurt weken en opnieuw bel ik me suf. Het voorzitterschap van

de SHO is inmiddels overgegaan van Unicef naar de organisatie Kerk in

Actie en het is erg moeilijk om de juiste man of vrouw te pakken te krij-

gen. Minstens tien keer heb ik aan de telefoon gehangen, totdat ik hoor

dat onze aanvraag in de volgende vergadering weer in behandeling

wordt genomen.

Weken later krijg ik een telefoontje van het secretariaat: de aanvraag is

weer afgewezen. Want als de Stichting Weeshuis Sri Lanka nu gehono-
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reerd zou worden, moeten er nog veel meer aanvragen opnieuw in

behandeling worden genomen, zo luidt de verklaring.

Ik baal ontzettend, niet alleen om de afwijzing, maar ook om het vele

werk wat hierin is gaan zitten. Leve de bureaucratie. Ik wil er niets meer

mee te maken hebben en ga op eigen kracht verder.
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t e g e n s l a g

Invoerrechten in gesloten envelop

De containers met hulpgoederen komen na vier weken aan in de

haven van Colombo. Aanvankelijk had de overheid van Sri Lanka

bepaald dat alle hulpgoederen invoerrechtenvrij het land in mochten.

Maar inmiddels zijn de regels aangepast. Van de Nederlandse ambassade

ontvang ik een keurig overzicht met daarin gerubriceerd voor welke

goederen welk percentage wordt geïnd door de douane. De waarde per

zending wordt bepaald en hierover worden accijnzen berekend.

Ik verdenk de overheid ervan hier financieel beter van te willen wor-

den. Maar ik kan het wel een beetje begrijpen. Het land is straatarm en

door invoerrechten te betalen steunen we toch een beetje de economie,

al had ik dat graag op andere wijze gedaan. Inmiddels zouden er vijf-

tienhonderd containers in de haven van Colombo staan. Stuk voor stuk

worden ze uitgepakt en gecheckt, waaronder ook onze containers. Het

zou nog wel eens weken, zo niet maanden kunnen duren, voordat onze

containers vrijgegeven worden.
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Heel vervelend natuurlijk, want inmiddels verblijven er ruim veertig

vrijwilligers in Koggala, die klaarstaan om de binnengekomen goederen

uit te pakken, te sorteren en er het weeshuis mee in te richten. Ook onze

transportmanagers zijn overgevlogen om te assisteren bij het inklaren

en om het logistieke deel af te handelen.

Onze transportmanager Cees Beuk heeft weken in de haven van

Colombo vertoefd om de inklaring te regelen. Boos worden, aardig blij-

ven, lachen en vriendelijk zijn; het mocht allemaal niet baten. Na drie

weken keert hij terug naar Nederland.

Geen enkele van onze containers is doorgelaten. Het schijnt alleen

maar te werken met steekpenningen: een gesloten envelop met een flin-

ke som harde valuta.

Dat kan toch niet waar zijn! Dat er zo’n misbruik gemaakt wordt van

deze noodsituatie.

Ik verifieer het bij Nihal in Colombo. En helaas, hij geeft toe dat dit de

gebruikelijke manier van doen is.

Daar wil ik het niet bij laten zitten en maak een afspraak met de

ambassadeur van Sri Lanka in Den Haag.

Een keurige man. Hij serveert thee en is heel blij dat ik zo begaan ben

met zijn land. Met het invoeren van containers kan hij helaas niet hel-

pen, hoe graag hij ook had gewild.

“Leuk kennisgemaakt te hebben, excellentie”, en ik vertrek weer na

drie kopjes thee. Aardige man, mooi kantoor, lekkere thee. Maar deze

ochtend had ik beter kunnen besteden.

Weer gebeld met Nihal en Marjolein in Sri Lanka. Nog steeds geen

enkele container de haven uit. De Nederlandse kranten melden het op

de voorpagina en iedereen spreekt er schande van. Er komen nu ook een

heleboel mails binnen van mensen die vragen of hun spullen wel bij het

weeshuis terechtkomen.

Dan bekruipt mij het gevoel dat dit wel eens helemaal de verkeerde

kant op kan gaan. Toegeven aan steekpenningen past niet bij mij en het

laatste wat ik wil, is donatiegeld aanspreken om containers in te voeren.

Ik bel mijn vriendin Saskia en leg de situatie aan haar voor. Ik stel voor

om naar Colombo te gaan en daar orde op zaken te stellen, voor zover ik

daartoe in staat ben. Saskia denkt er net zo over. Samen besluiten we de

volgende dag het vliegtuig te nemen.
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Ik bel Nihal dat wij eraan komen, dat we de prime minister willen

spreken en dat we een persconferentie willen organiseren met de Sri

Lankaanse televisie en kranten.

Dat ben ik vast van plan. Immers, wij werken er dag en nacht aan om

een hulpverleningsproject op te starten waar miljoenen mee gemoeid

zijn, en met de eerste de beste actie zouden we al geboycot worden. Die

gang van zaken zint mij niets en zeker niet als dit de start moet zijn van

een samenwerking voor de komende vijftien jaar.

Maar wat voor represaillemaatregelen kan ik treffen? Er is bijna geen

weg terug. Ik kan natuurlijk altijd nog zeggen dat als de containers niet

doorkomen, ik ze linea recta verstuur met eindbestemming Afrika. Of

het daar beter of anders zal gaan, valt ook weer te betwijfelen, maar met

deze gang van zaken in Sri Lanka heb ik vreselijk veel moeite.

De volgende dag zitten we in het vliegtuig. Vijfentwintig jaar later

gaan Saskia en ik weer samen naar Sri Lanka. Nu echter niet voor een

vakantie maar met een missie.

Om drie uur in de ochtend landen we op de luchthaven. We worden

afgehaald door Gangha, een representant van Nihals bedrijf.

“Klopt het, dat je een persconferentie wilt geven?”, is meteen zijn eer-

ste vraag.

Wij beamen het en zeggen dat dit de reden is van onze komst. Hoewel

het nog heel vroeg in de ochtend is, begint hij meteen te bellen. Wij ver-

staan niets van het opgewonden Singalees, maar het is duidelijk dat er

paniek is. Ik laat niets merken, maar ik moet er wel een beetje om

lachen. Wie ben ik om zoveel paniek te veroorzaken.

We worden naar een klein pension in Colombo gebracht, waar we op

het dak boven de vijfde verdieping een ontbijtje geserveerd krijgen.

Geen lift, geen airconditioning, geen bell-boy. Steunend en kreunend

brengen we onze bagage naar ons verblijf, een beetje smoezelig kamer-

tje. Met van die synthetische spreien in de meest felle kleuren, hand-

doeken die naar petroleum ruiken, en een douchebak die niet doorloopt

vanwege de vele restanten haren van onze voorgangers. Niet lekker dit,

maar wel goedkoop.

We moeten erom lachen, want we zijn anders gewend en eigenlijk best

wel verwende vrouwen. Het is voor het goede doel, zullen we maar den-

ken.
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Na het ontbijt komt Nihal aan in ons pension. Hij is wat nerveus en

vraagt ons of de pers erbij betrekken wel de juiste manier is. Naar het

schijnt ligt de prime minister op de intensive care - hopelijk niet door

ons - en misschien is het beter om eerst naar het parlement te gaan om

daar wat mensen aan te spreken. Wat mij betreft okee. Als het maar lukt

om de containers binnen te krijgen. Die persconferentie kan altijd nog.

Beter eerst onderzoek doen, overleg plegen en dan een conclusie trek-

ken.

Nihal vindt het heel erg dat de overheid in zijn land zo bezig is en

schaamt zich voor dit corrupte gedrag.

“This is Sri Lanka, Marja, and there is no way to change this”, geeft hij

aan.

Ik heb er mijn twijfels over, maar weet niet genoeg van de politieke

situatie hier om er een mening over te geven.

Er wordt veel heen en weer gebeld door Nihal en na een uur roept hij:

“Let’s go to visit some officials.”

We zien er netjes uit met onze blouses met lange mouwen en lange

rokken. Eigenlijk hadden we ook dichte schoenen moeten dragen, maar

het is zo heet dat we het toch maar op onze sandaaltjes houden.

Bij aankomst bij het parlement ontmoeten we Dirck, een zakenrelatie

van Nihal die duidelijk veel in de melk te brokkelen heeft. Hij vergezelt

ons naar binnen en daar wacht ons een vrouw.

Een vrouw? Het lijkt wel een tientonner! Groot, dik en met een heel

grote mond. Zij staat direct onder de prime minister en is verantwoorde-

lijk voor Probation en Kinderbescherming. Geen lekker mens om ruzie

mee te krijgen, bedenk ik me.

De vrouw is aan het woord en blijft aan het woord. Wij komen nauwe-

lijks aan bod. Hoewel ik meerdere malen vriendelijk probeer uit te leg-

gen waarom wij hier zijn en wat wij komen doen, ze luistert niet. Na

zeker een halfuur onophoudelijk aan het woord te zijn geweest over van

alles en nog wat, begint zij pas over de containers. Die wil zij wel inkla-

ren voor ons, als we een samenwerking aangaan en alle spullen verdeeld

gaan worden. Verdeeld waarover, vraag ik mij af. Ook zij heeft belangen

in dit land en de zending hulpgoederen kan zij blijkbaar goed gebrui-

ken. Het is slechts een kwestie van het ondertekenen van een document
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en de containers komen vandaag binnen. Het document blijkt een over-

eenkomst te zijn waarin we afstand doen van de goederen. De rat. Zo

steekt het hier dus in elkaar.

Dan neemt Dirck het woord. Kort, bondig en met enig stemverheffen

spreekt hij haar aan in het Singalees. Ze wordt steeds stiller en kleiner,

voor zover dat mogelijk is.

Als hij klaar is, vraagt hij ons mee te gaan, weg van hier. In een coffee-

shop aan de overkant horen we dat deze mevrouw maar één belang

heeft: goed voor zichzelf zorgen.

Ik kan mijn oren niet geloven. Een persoon die verantwoordelijk is

voor de sociale zaken met betrekking tot de getroffen kinderen.

Weer gaat Nihal druk in de weer met zijn telefoon. Blijkbaar kent hij

heel veel mensen en weet hij de juiste ingangen. Hij vertelt dat we naar

een ander departement gaan, waar de ministersposten Landbouw,

Visserij, Cultuur en Development zijn ondergebracht. Ik kan mij niet

voorstellen wat onze actie hiermee te maken heeft. Maar al snel wordt

duidelijk dat Development de ontwikkeling van de zuidkust van Sri

Lanka betreft en dat is het gebied waar wij ons willen vestigen met ons

tehuis.

We melden ons in het imposante White House, waar het parlement

gehuisvest is en waar de politieke partij JVP haar ministers heeft zitten.

We worden welkom geheten door een uiterst attente en vriendelijke

secretaresse en gevraagd even te wachten.

Dan komt er een heel mager en schriel mannetje aan. Met een serieuze

blik wijst hij ons zijn kamer. Kopjes thee worden geserveerd en de man

verontschuldigt zich dat hij nauwelijks Engels spreekt. De conversatie

verloopt daarom in het Singalees. Af en toe legt Nihal ons uit waar de

discussie over gaat. Het blijkt dat deze parlementariër de ontwikkeling

van de zuidkust in portefeuille heeft en zelf afkomstig is uit Koggala.

Sterker nog, hij heeft op de primary school gezeten, waar wij acht nieu-

we klaslokalen willen bijbouwen.

Dit is de juiste man! Saskia en ik kijken elkaar aan en weten dat het nu

in orde gaat komen. Lades worden opengetrokken, documenten tevoor-

schijn gehaald, officials in de haven gebeld, allerlei stempels geplaatst

en handtekeningen gezet. Hierdoor zal de eerste container vandaag nog
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de haven verlaten. Wel met betaling van de officiële invoerrechten, maar

zonder gesloten envelop.

Dat is niet onbelangrijk, want per container werd aanvankelijk vijf-

tienhonderd euro contant gevraagd. Als we hadden toegegeven aan het

betalen van steekpenningen, zou de laatste container wel eens tiendui-

zend hebben kunnen kosten. Je weet het immers nooit in dit land.

Handen schuddend vertrekken we richting haven, waar een andere

vertegenwoordiger van Nihal, een zekere Neal, al weken de kantoren

platloopt om onze containers los te krijgen. We overhandigen hem de

documenten en hij gaat het kantoor binnen om de zaak te regelen.

Morgenmiddag wordt de eerste van de elf containers vrijgegeven en

op een lorry gezet richting Koggala, was de mededeling. Wij blij. Als

dank nodigen we Nihal en Dirck meteen uit voor een etentje die avond.

De volgende dag rijden we ’s avonds door de stromende regen naar de

zuidkust. Onderweg komen we geregeld een vrachtwagen met container

tegen. Zou dat er een van ons zijn? We passeren de vele tentenkampen

onderweg en zien bijna overal wel een butagaslampje flikkeren onder

het zeildoek. Af en toe stoppen we even om te kijken en zien dat de ten-

ten helemaal blank staan van de vele regenval.

Voor Saskia is het de eerste keer dat zij het rampgebied binnenkomt.

Ik zie haar slikken, af en toe de ogen droogwrijven en haar neus snuiten.

Het is weliswaar donker en de ruitenwissers gaan heen en weer, maar

door de koplampen van de auto zien we de ravage maar al te goed. Na

zes uur rijden komen we aan bij Hotel Koggala Beach en wat staat daar...

De eerste container. Alle vermoeidheid valt weg. We zijn zo blij!

Het is al tegen twaalf uur. In de bar krijgen we nog een bordje spa-

ghetti. Hier ontmoeten we de vrijwilligers. Ze hebben die avond een bar-

becue en een beetje veel drank gehad en zijn enorm uitgelaten. Het liefst

sleepten ze ons met kleding en al het zwembad in. Maar onze nuchtere

en serieuze bezigheden van de afgelopen dag passen helemaal niet bij

deze sfeer.

Later begrijpen we van Marjolein dat hun gedrag het afreageren was

van alle ellende van de afgelopen weken. Heel begrijpelijk natuurlijk.

Op de hotelkamer praten we nog uren na over onze missie, over de
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mentaliteit en de houding van de overheid. Voor ons westerlingen is

zo’n manier van doen immers vrijwel niet te bevatten.

Aan de slag 

Bij het ontbijt treffen we het echtpaar Saparamadu. Mevrouw glun-

dert helemaal als ze mij ziet en we omhelzen elkaar voor de eerste keer.

Of ik haar bij de voornaam wil noemen. Rupa heet ze en het schijnt dat

het noemen van een voornaam een doorbraak is in een relatie. Ook

Saskia valt goed in de smaak en al snel praten we over onze gezamenlij-

ke plannen. Het liefst was ik natuurlijk eerst naar het Somawathi

Holland House of Hope gegaan om daar de vorderingen te bekijken en

alles aan Saskia te laten zien. Dat gaat even niet. Eerst praten, thee drin-

ken en luisteren. We vertellen over de invoer van de containers en

mevrouw doet een boekje open over de politieke situatie in het land. De

presidente mevrouw Bandanaraike komt ter sprake. Zij heeft volledig de

politieke macht in handen en beheerst ook alle media. De politieke par-

tijen binnen de regering zijn heel divers en kunnen het maar niet eens

worden met elkaar. De situatie aan de oostkust, zo geeft mevrouw

Saparamadu aan, is minstens zo erg als aan de zuidkust. Daar liggen

echter zoveel landmijnen, dat geen hulpverlener ernaartoe durft. Er is

een pact gesloten met de Tamils, maar dat wordt telkens geschonden

met het uitmoorden van officials en het gooien van bommen. Ook heeft

mevrouw Saparamadu het over de miljoenen die zijn toegezegd door de

hulpverlenende organisaties in diverse landen, en hoe slecht deze hulp-

verlening tot stand komt. Of over hoe een religieus getinte Amerikaanse

organisatie haar intrede wil doen in het land om de Sri Lankaanse kinde-

ren te bekeren. Hoe voorzichtig de regering is met de inmenging van al

deze buitenlandse organisaties, omdat ze vreest terug te keren naar het

koloniale model. Ik heb daar mijn kanttekeningen bij, want hulp verle-

nen hoeft toch niet te betekenen dat men hier ook invloed en zeggen-

schap krijgt.

Natuurlijk zijn haar verhalen gekleurd, maar toch is het goed dit alles

te horen. Samen met mevrouw Saparamadu vertrekken we later die dag
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naar het kantoor van National Child Protection Authority in Galle, de

kinderbescherming. Daar krijgen we de overzichten onder ogen van het

aantal weeskinderen in de regio naar aanleiding van de tsunami. Alleen

al in de districten Galle, Matara en Hambantota zijn 672 halfwezen

geteld, kinderen van wie de vader of moeder is omgekomen. Het totaal

aantal volle wezen is eind maart vastgesteld op 90 kinderen, en dat geldt

alleen nog maar voor deze drie districten. Op een afstand van 124 kilo-

meter alleen al zijn 762 kinderen het slachtoffer geworden van de ramp.

Meneer Saparamadu is zo zwart-wit als het maar zijn kan. Hij venti-

leert af en toe een mening waar geen discussie over mogelijk is. Geen

onaardige man, maar een echte potentaat zoals hij zich gedraagt. Met

een knip van zijn vingers laat hij het personeel rennen voor een kopje

thee, een glas water of wat dan ook. Zijn positie in het hotel is ons meer

dan duidelijk; hij is de eigenaar en daar gedraagt hij zich naar.

Mevrouw vertelt ons over het dagelijkse leven aan de zuidkust. Hoe

meisjes al vanaf hun veertiende in een naaiatelier te werk worden

gesteld en hoe jongens worden geacht op jonge leeftijd te gaan vissen.

De educatie is slecht en er wordt nauwelijks Engels gesproken. In

Colombo is dat heel anders. Deze stad is verdeeld in verschillende wij-

ken verdeeld naar klasse. In de zevende en achtste wijk wonen de beter

gesitueerden. Hun kinderen bezoeken de betere scholen. Ongeacht of ze

intelligent zijn, zij krijgen de lucratieve jobs of belangrijke banen bij de

overheid, banken en andere bedrijven. Een aanstelling gaat op aanbeve-

ling van de ene familie naar de andere, iedereen heeft wel een kruiwa-

gen. Aan de zuidkust is dit duidelijk anders. Hier wonen vissers en land-

bouwers. Voor de meisjes is er de kledingindustrie. Het is hier niet van

belang of een kind Engels leert op school. Er is weliswaar leerplicht,

maar slechts tot het veertiende jaar. Vaak hebben de mensen geld nodig

en zetten zij hun kinderen meteen na hun verplichte schooltijd aan het

werk. Een dagloon voor een kind is ongeveer tweehonderd roepies, wat

neerkomt op €1,40 per dag. Geen vetpot dus.

De mensen wonen in een lemen hut met een dak van palmbladeren,

hebben een paar kippen in de achtertuin, waar ze soms ook wat groente

verbouwen. Voor hun deur ligt gelukkig een oceaan vol verse vis. Af en

toe kopen ze een grote zak rijst voor de dagelijkse rijst met curry. Stroom
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heeft bijna niemand, laat staan een televisie of wasmachine. De was

wordt bij de dorpsput gedaan met een stukje zeep. In hetzelfde water

wassen de mensen zich ook. Voor elk getroffen gezin is de tsunami een

enorme ramp. Hun lemen hutten zijn weggespoeld, hun moestuintje is

in de stroom verdwenen, hun kippen zijn verdronken en alle andere

bezittingen weggespoeld. Wat zij hadden vergaard met hun schamele

inkomen was voor hen van onschatbare waarde. Nu is er niets meer, zelfs

geen palmbladeren dak boven hun hoofd.

Mevrouw Saparamadu benadrukt hoe belangrijk onderricht is voor de

kinderen. Om een stapje verder te komen, is het beheersen van de

Engelse taal een must. Computervaardigheid is nu nog een luxe, maar

wordt steeds belangrijker in de toekomst. Het leren van een vak is even-

eens van groot belang voor de economische groei van het zuiden.

Saskia en ik zijn het er helemaal mee eens. Misschien kunnen

Nederlanders wel - via het weeshuis - een studiebeurs aanbieden aan Sri

Lankaanse kinderen. Bijvoorbeeld aan ‘outhome children’. Dat zijn kin-

deren die bij familieleden verblijven of door andere mensen uit hun

directe omgeving worden opgevangen. Ze hebben het vaak moeilijk,

omdat één of beide ouders zijn omgekomen. Ook deze kinderen staan

geregistreerd bij de lokale kinderbescherming in Galle en ook van hen

zouden we een beperkte groep kunnen opvangen. Allemaal zal nooit

lukken, al zouden we niets liever willen. Hiervoor zijn andere, grotere

instanties.

Door dit gesprek leren we allerlei nieuwe dingen. Ze plaatsen onze

eigen ideeën en initiatieven in een breder perspectief. Nog meer dan

eerst overzie ik de schade die hier in dit derdewereldland is aangericht.

De tsunami heeft voor nog veel meer ellende gezorgd dan nu te overzien

is. We zijn daarom blij dat mevrouw Saparamadu ons dit alles vertelt, al

komt de thee inmiddels onze neus uit.

Na de lunch verlaten we het echtpaar en gaan naar het Somawathi

Holland House of Hope. Het is niet te geloven wat we daar aantreffen.

Wat ziet dat er al mooi uit! Alle rommel bij de twee hoofdgebouwen is

opgeruimd, het nieuwe houtwerk van de kozijnen staat strak in de verf,

de eerste tegels liggen al op de vloeren, de muren zijn deels geschilderd

tegenslag      103

OPMAAK_WEESHUIS binnenwerk nw  10-11-2005  12:06  Pagina 103



en de elektra is zo goed als aangelegd. De vrijwilligers lopen af en aan

met emmers sop, verfkwasten, schuurmachines of planten voor de plan-

tenbakken.

Een van de lokale medewerkers komt breed lachend met een paar vers

geplukte kokosnoten aanlopen. Van de veranda wordt heel hard

“Koffie!” geroepen en het team neemt plaats op de trap voor een

Hollands kopje koffie of een tropische kokosnoot. Wat een leuke sfeer en

wat is iedereen enthousiast. Ze zien er allemaal niet uit met die verf-

klodders in hun haren en natte shirtjes van de transpiratie. Niet zo gek,

want het is hier zeker veertig graden en vooral heel vochtig in deze jun-

gle. Ik zie de Nederlandse vlag wapperen naast de Sri Lankaanse en dat

ervaar ik als een gevoel van enorme verbondenheid. Het is zo mooi alle-

maal... Weliswaar hebben veel vrijwilligers geboekt om te helpen met

het uitladen van de containers, maar omdat het transport zo vertraagd

was, zijn ze maar met iets anders aan de slag gegaan.

Saskia, die hier voor het eerst is, kijkt haar ogen uit. Boven op de heu-

vel van het grondgebied toon ik haar de Government School. Deze ligt

aan de voet van de helling en is vanaf hier duidelijk zichtbaar. Er hoeft

alleen maar een wandelpad aangelegd te worden, dan kunnen de kinde-

ren zo heel veilig naar school toe lopen.

Ook zien we vanaf deze hoogte het meer van Koggala liggen. De

natuur is overweldigend. Zoveel bomen, zoveel gekwetter van vogels.

Het geheel straalt een enorme rust uit. Voor de ingang van de school ligt

een rijstveld waarop wat ossen lopen te grazen. Het is de combinatie van

geur, geluid en zicht die ervoor zorgt dat we stil worden. We gaan er

even bij zitten, beiden beleven we dit moment als heel bijzonder. Ik huil

van blijdschap en de tranen lopen me over de wangen.

Ik knijp mezelf in de arm en weet dat het de werkelijkheid is, te mooi

om waar te zijn. Ik, Marja, een ‘op hol geslagen huisvrouw’ die dit heeft

weten te realiseren. Die gedachte doet mijn emoties in alle hevigheid

naar boven komen. Maar ook realiseer ik me maar al te goed dat ik door

mijn nieuwe drukke bestaan bijna alleen nog maar rationeel denk. De

emoties heb ik zo goed als uitgeschakeld. Een rare gewaarwording voor

een emotioneel mens als ik.
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Zes miljoen

Er is een masterplan. Dat is er bepaald niet zomaar gekomen, daar is

heel wat aan voorafgegaan. Bijvoorbeeld het bestuderen van de financië-

le verantwoording van bestaande weeshuizen in Sri Lanka. Ook is vaak

gesproken met de grondeigenaren en de overheid. Met de Kinder-

bescherming in Colombo en in Galle, met het Ministerie van Onderwijs

en de Vocational Skills Authority voor beroepsopleidingen.

Aan heel veel regels moeten we voldoen en zelfs het aantal vierkante

meter per inwonend kind wordt bepaald, tot en met de hoogte van de

slaapkamers. Het is een heel lijvig rapport geworden met daarin alle uit-

gangspunten, de verschillende zorgaspecten, de benodigde staf, het aan-

tal kinderen dat we gaan accommoderen, het verkrijgen van de voogdij-

schappen, de educatieve voorzieningen en ga zo maar door.

Door Twynstra Gudde is uitgebreid nagegaan hoe weeshuizen wereld-

wijd worden opgezet in termen van bouw en inrichting. In het verleden

werden nogal eens grote kazerneachtige gebouwen neergezet met slaap-

kamers voor wel dertig personen. Nu is er meer aandacht voor het indi-

vidu. Dat betekent kleinere woonunits, waar groepjes van zes tot acht

kinderen wonen onder deskundige begeleiding van een verzorgster die

als oppasmoeder fungeert.

Alle verantwoordelijke betrokkenen zijn het erover eens dat er veel

aandacht moet worden besteed aan hoe de kinderen zich door de jaren

heen ontwikkelen. Ze hebben immers veelal een traumatisch verleden.

Medische verzorging en psychische begeleiding zijn dus van groot

belang. Eveneens is het belangrijk dat ze een goede scholing krijgen die

verder gaat dan de verplichte uren op Government School. Een andere

prioriteit is ervoor te zorgen dat de kinderen opgroeien in een boeddhis-

tische omgeving en dat de opvoeding in het weeshuis aansluit bij de

normen, waarden, cultuur en gewoontes van het land.

Het heeft enige tijd gekost om al deze aspecten op elkaar af te stem-

men. Menige avond heb ik dan ook zowel in Sri Lanka als hier in

Nederland de plannen besproken. Er komt zoveel bij kijken en de cul-

tuur- en mentaliteitsverschillen zijn soms zo groot. Uiteindelijk leverde

dat toch een concept op waar zowel de stichting als de betrokken Sri

Lankanen het volledig over eens zijn.
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Voor de Nederlandse stichting is dit masterplan zonder meer een

noodzaak. Het dient als basis voor de overeenkomst die we aangaan en

als leidraad voor de financiën. De Sri Lankanen zijn helemaal niet

gewend om met vastomlijnde plannen te werken, laat staan met een

concreet plan van aanpak dat uitgewerkt is in tijdsplanningen. Stapje

voor stapje en met heel veel kopjes thee en heel veel geduld is het plan er

uiteindelijk gekomen. Een basis voor een overeenkomst voor de komen-

de vijftien jaar. Immers, de kinderen die we willen gaan huisvesten zijn

in de leeftijd van drie tot negen jaar. En voordat een kind van drie jaar

eens achttien is, zijn we wel vijftien jaar verder. Heel nauwkeurig wordt

alles vastgelegd. Het ontbijt, het dagprogramma, de kleuterschool, de

bijlessen, de benodigde lesmaterialen tot het avondeten toe. Menigmaal

zijn de plannen getoetst bij de overheid en deskundigen en afgestemd

met de partners in Sri Lanka.

Als alle wensen, eisen en voorwaarden eindelijk op papier staan, komt

het kostenplaatje. Beter gezegd, de complete exploitatiebegroting en de

investeringen die er nodig zijn om dit alles te laten draaien. Samen met

Deloitte worden de bankgaranties afgestemd die moeten worden afgege-

ven. Het uiteindelijke bedrag dat we nodig hebben voor het complete

huis, bedraagt zes miljoen euro voor de komende vijftien jaar.

Ik heb er nachten niet van geslapen. Zoveel geld. Hoe krijg ik dat bij

elkaar? Waar ben ik aan begonnen... Het is nu maart en we zijn amper

tien weken bezig. Ik heb mijn nek uitgestoken, de renovatie is al gestart,

de verwachtingen van de donateurs zijn hoog en een weg terug is er niet.

Maar zes miljoen, waar haal ik die vandaan? Is het niet allemaal veel te

hoog gegrepen? Ben ik wel goed bij mijn verstand? Had ik niet beter

gewoon door kunnen gaan met lesgeven? Twijfels overvallen me. Maar

gelukkig zijn het de mensen om me heen die me oppeppen. Ook door de

vele reacties uit het land en de dagelijkse donaties krijg ik mijn zelfver-

trouwen weer terug.

Busje uit zee 

In Galle bezoeken Saskia, Marjolein en ik het SOS-kinderdorp. Een

werkelijk schitterend complex, prachtig aangelegd tegen een heuvel.
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Met allemaal kleine woonunits waar de kinderen met hun oppasmoeder

wonen. Overal zijn recreatieruimtes en klaslokaaltjes te vinden. Vrolijke

kinderen lopen er rond en ze spreken allemaal goed Engels. Bij de

ingang staat een groot aantal foto’s van bruidsparen; voormalige bewo-

ners die inmiddels getrouwd zijn. Echt mooi om te zien. De manager is

een uiterst vriendelijke man die ons veel vertelt over de herkomst van de

kinderen. Hij is zo open en eerlijk, een echte boeddhist. Hem zou ik wel

willen hebben als manager straks voor ons tehuis.

Dit SOS-kinderdorp is exact de droom die ik in mijn gedachten heb.

Tenminste, bijna. Want dit complex ervaar ik als net iets te luxueus. De

bouw en inrichting moeten beslist van goede en duurzame kwaliteit

zijn, maar dan zonder overbodige luxe. Die zullen de kinderen op latere

leeftijd waarschijnlijk ook moeten missen.

Daarna gaan we ook even langs bij het staatsweeshuis Urunu in Galle.

Een wereld van verschil. De kinderen zien er allemaal verdrietig uit, zijn

smoezelig gekleed, hebben snottebellen aan hun neus. En al die vliegen.

De leidsters schreeuwen en je ziet de kinderen ineenkrimpen. Het is hier

overvol en in één oogopslag zie je dat de leiding dit niet aankan. Wat een

verschil in kwaliteit en omgang met de kinderen ten opzichte van het

SOS-kinderdorp. Zoals in dit staatsweeshuis wil ik het zeker niet.

We lopen even langs de kust. In de verte zien we een groepje mensen

op het strand staan. Er wordt veel geschreeuwd, bevelen klinken. Op de

weg langs het strand staat een forse sleepwagen die zijn staalkabel afrolt

naar de zee toe. Een grote vis misschien, is mijn eerste gedachte terwijl

we ernaartoe lopen. Er wordt gesjord en getrokken met touwen en sta-

len kettingen. Totdat opeens een minibus boven water komt en aan land

wordt gebracht. Het is nu doodstil. Geen geschreeuw of bevelen. Iemand

breekt de deuren van het busje open en er vallen mensen uit. Hele dikke,

opgeblazen en blauw aangelopen mensen. Uiteindelijk liggen er negen

lichamen op het strand, waaronder drie kinderen.

Ik sta aan de grond genageld, kan geen woord uitbrengen, geen stap

verzetten. Het lijkt wel of ik helemaal gedrogeerd ben door deze aanblik.

Saskia trekt me aan mijn arm: “Kom, laten we gaan.” Mijn knieën trillen

en mijn adem stokt in mijn keel. Die geur, die aanblik. Ik begin over te
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geven en er lijkt geen einde aan te komen. Het is net of ik alle nare herin-

neringen van de afgelopen weken eruit wil spugen om alles te kunnen

vergeten. Ook dit beeld zal ik de rest van mijn leven bij me dragen.

De ceremonie

Volgens de boeddhistische overtuiging en leefwijze dient het weeshuis

te worden ingewijd. De stand van de zon, maan en sterren is bepalend

voor de juiste dag en het tijdstip. Boeddhistische monniken geven aan

wanneer dat het best kan en begeleiden op ceremoniële manier de inwij-

ding. Mevrouw Saparamadu heeft ons verteld dat deze inwijding mor-

genochtend vroeg bij zonsopgang gaat plaatsvinden.

Al om vier uur in de ochtend worden we gewekt. Even later staan we

in het aardedonker klaar om af te reizen. Witte blouses aan met lange

mouwen, een lange rok en een omslagdoek. Bij ons een hele groep vrij-

willigers die ook bijna allemaal in het wit aantreden. Niemand wil de

ceremonie missen. Als we aankomen bij het weeshuis, branden er alle-

maal fakkels in de tuin. Een mooi gezicht is het, dat flakkerende licht

dat schaduwen werpt op het inmiddels spierwit geverfde hoofdgebouw.

De schoenen gaan uit en op blote voeten betreden we de veranda. Een

paar monniken in oranje gewaden zitten hier te bidden en te mediteren.

De heer en mevrouw Saparamadu vragen ons om naast hen op de grond

te komen zitten. In lotushouding wachten we met wel vijftig mensen op

wat er gaat gebeuren. De monniken beginnen te zingen en te bidden.

De rest is doodstil, onder de indruk van het gebed. Na verloop van tijd

begin ik mijn rug te voelen en wat onrustig probeer ik een andere hou-

ding aan te nemen. Anderen bewegen nu ook, want na zo’n anderhalf

uur in deze houding worden je spieren toch wat stram. De boeddhisten

in het gezelschap blijken totaal geen moeite te hebben met de lotushou-

ding en zitten kaarsrecht met hun handen voor de borst in gebed. Dan

wordt er een klos katoenen draad doorgegeven. Ieder rolt een stukje af

en geeft dan de klos door. Uiteindelijk is iedereen door middel van dit

stukje draad met elkaar verbonden en wordt er weer gebeden. Het vast-

houden van deze draad staat voor verbondenheid en het lijkt of je deze

verbondenheid ook echt voelt. Ik raak best geëmotioneerd hierdoor en
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als ik om me heen kijk, zie ik tranen over heel wat wangen van vrijwilli-

gers lopen. Niet alleen bij de vrouwen, maar zeker ook bij de meest stoe-

re mannen.

Boven ons kondigt de dageraad zich aan in een schitterende kleuren-

pracht. Ik denk aan mijn vader, die ergens in de hemel op mij neer zit te

kijken. Het lijkt wel of hij het is die met dit prachtige lichtspel van de

opkomende zon en wolken een teken geeft dat hij bij me is.

Een van de keurig in kostuum geklede mannen kijkt constant op zijn

horloge en lijkt de seconden af te tellen. Op het moment dat de zon de

eerste stralen op ons neer laat dalen, geeft hij een seintje. We staan alle-

maal op. Manden worden naar voren gebracht: een met rijst, een met een

schaal water, een met een bakje melk en een met een zakje met muntjes.

Mevrouw Saparamadu vraagt mij de mand met rijst te dragen en Saskia

die met het water. Als eerste betreedt mevrouw Saparamadu het gebouw

door met haar rechtervoet over de drempel te stappen. Ze vraagt ons het-

zelfde te doen en vooral op de rechtervoet te letten. Devoot stappen wij

het gebouw binnen met onze manden die best wel zwaar zijn. Meneer

Saparamadu volgt ons met de mand met munten. Op de nieuw betegel-

de vloer worden alle manden neergezet. Mevrouw Saparamadu steekt

een olielampje aan en vraagt mij hetzelfde te doen. Dan steekt Saskia

haar lampje aan, dan meneer Saparamadu. De kaars die als aansteker

dient, wordt doorgegeven aan alle aanwezigen. Zo branden er wel vijftig

olielampjes in deze ruimte, die straks de receptie en ontvangsthal gaat

worden. Op de vloer wordt een vuurtje aangestoken van wat droge

palmbladeren. Hierop wordt het bakje met de melk geplaatst.

“Nu is het moment aangebroken om de melk te koken”, vertelt

mevrouw Saparamadu aan het gezelschap. “En zodra ze heet genoeg is,

zal ze overkoken. Laten we hopen en bidden dat dat gebeurt aan de oost-

kant, waar de zon opkomt. Dat brengt ons geluk.”

We kijken vol spanning toe hoe de vloeistof heel langzaam begint te

borrelen. Dan kookt de pan inderdaad over naar het oosten. Mevrouw

Saparamadu begint te huilen van blijdschap. Wij met haar, want dit

brengt niet alleen ons geluk, ook het gebouw en straks alle kinderen.

Mooier kan het niet. Met een paar bijeengebonden takjes wordt de melk

door de verschillende ruimtes gesprenkeld. Om beurten laten we drup-
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peltjes op de vloeren spetteren. Van receptie tot meisjesslaapkamer, jon-

gensslaapkamer, keuken, recreatieruimte en eetzaal.

Dan komt de westerse mentaliteit en humor weer naar boven. Een van

de vrouwelijke vrijwilligers maakt de opmerking dat deze tegelvloeren

gisteren nog brandschoon zijn geschrobd en dat ze hier dus niet blij mee

is. Dat breekt onmiddellijk de spanning die er heerst en er wordt volop

gelachen.

Vervolgens wordt er traditionele thee met blokjes gekruide rijst geser-

veerd en zo staat het hele gezelschap in het zonnetje.

Voordat de monniken vertrekken, krijgt ieder een stukje van de draad

om de pols gewikkeld. Het symboliseert verbondenheid, kracht en liefde

en is dus een mooie herinnering. Ik heb het draadje pas weken daarna

doorgeknipt en ik denk dat heel wat anderen het net zo gedaan hebben.

Een dag later vliegen Saskia en ik weer terug naar Nederland. Moe

maar voldaan. En met een hoofd vol indrukwekkende belevenissen.
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Dansen met burgemeesters

Aan de keukentafel is het werk gewoon doorgegaan. Marianne heeft

de leiding op zich genomen. Ook haar zus Jacqueline is toegetreden tot

het team van vrijwilligers. Zij werkt vanuit haar woonhuis in Noord-

Holland, waar zij de hele dag is ingelogd om de vele mails te beant-

woorden en de nieuwsbrieven op te maken en te versturen. Zij is tech-

nisch heel goed onderlegd en daarmee een enorm grote steun en toe-

verlaat.

De agenda die op grote vellen aan het keukenraam hangt, is behoor-

lijk vol. Bijna iedere dag staan er wel vijf of zes afspraken gepland en

de weekenden raken overboekt. Er zijn zoveel initiatieven in het land

en we worden voor zoveel benefietevenementen uitgenodigd om een

cheque in ontvangst te komen nemen, dat ik dit nooit meer in mijn

eentje kan. Er zijn weekenden met wel tien plaatsen waar wij verwacht

worden. Van Terneuzen naar Harderwijk, van Valkenburg naar

Badhoevedorp, van Sas van Gent naar Schiedam, van Texel naar
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Biddinghuizen. Het ene benefiet is nog inventiever dan het andere.

Acties van kinderen die met hun kijkdoos langs de deuren gaan.

Strandlopen op Texel, volleybalwedstrijden, spinningevenementen,

kunstveilingen, straatverkopen, zelfgemaakte ansichtkaarten, cd’s

door kinderen ingezongen en verkocht, koekhappen, koekjesverkoop,

jazzconcerten, orgeldiensten, musicals, collectes in kerken, tekenwed-

strijden, autoverkopen, auto’s wassen, Turbo Els die op haar scoot-

mobiel door het hele land rijdt, fancyfairs...

Iedere week bekijken we naar welke evenementen ik zelf kan gaan en

naar welke een van onze vrijwilligers. Niet iedereen is blij, als ik moet

bellen om te vertellen dat ik zelf niet kan komen, maar er een ander

namens de stichting komt. Sommigen zijn zelfs boos en teleurgesteld.

Maar ik kan mezelf niet in tienen hakken en de eerder gemaakte

afspraken afzeggen omwille van een boze wethouder of andere organi-

sator. Het gaat uiteindelijk niet om mijn persoontje, maar om het

weeshuis.

Zo gebeurt het dat we op zaterdag wel met tien vrijwilligers wegrij-

den, ieder met een eigen bestemming. Iedereen met een pakje visite-

kaartjes, een stapel stickers met het gironummer en een oranje jack

met het logo van het weeshuis. Allemaal gratis gekregen deze spullen,

leuk voor de herkenbaarheid.

Zo’n benefietavond wordt vaak feestelijk afgesloten met muziek en

dans. Hier komt dan geregeld de burgemeester van de betreffende

plaats aan te pas. Dan is het zeer gebruikelijk dat een vertegenwoordig-

ster van onze stichting aan het einde van de avond op de dansvloer

wordt uitgenodigd door de burgemeester. Het wordt een vast item om

elkaar te sms’en of er al gedanst is met de burgervader. Dit grapje was

uiteraard alleen voor ingewijden bedoeld. Stiekem hebben we onder-

ling heel wat lach-sms’jes verstuurd.

Sommige evenementen zijn heel goed. Een tv-producer zou er zó een

uitzending van kunnen maken. Andere zijn echter zo lang en langdra-

dig dat je na een tijdje niet meer weet hoe je moet gaan zitten. Maar dat

laat je natuurlijk niet merken. Maar goed of niet, als je ziet dat kinderen

en volwassenen zich inzetten voor het goede doel, dan krijg je daar toch

altijd weer energie van. Soms voel ik me als koningin Beatrix die op
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Koninginnedag langs demonstraties van zaklopen en koekhappen loopt.

Zwaaiend en lachend naar iedereen die waardering wil hebben.

Op maandag bekijken en fotograferen we de grote kartonnen

cheques die we hebben ontvangen. De ene nog groter en kleurrijker

dan de andere. Allemaal staan ze keurig tegen de muur in de keuken.

Stapels. Wat een energie en inspiratie krijgen we, als we napraten over

de bezochte evenementen. De bedragen van de cheques worden inge-

voerd in de computer en met regelmaat afgevinkt op binnenkomst op

de girorekening.

In de koelkast staat nu een fles bubbels, gekregen van Jaap, onze

drukker, voor het overschrijden van de grens van één miljoen euro! Wie

had dat ooit durven dromen? 

Knijp eens in mijn arm 

Vroeger startte ik mijn dag met een krantje en een kop koffie. Nu

haal ik eerst alle e-mails op en bekijk de stand van de Postbank. Tijd

voor een krant is er niet meer. Gelukkig schuift Dick af en toe een

krantenknipsel onder mijn neus over iets dat ik moet weten. Eigenlijk

is het alleen maar het tsunami-nieuws dat mij interesseert. Televisie

kijken en gewoon lekker een avondje zappen onderuit op de bank

gebeurt niet meer. Mijn moeder bezoek ik nog wel, maar alleen snel

even tussen wat afspraken door. Vrienden zie ik niet of nauwelijks en

meer dan eens krijg ik telefoontjes met pijnlijke opmerkingen.

“Je bent je vrienden zeker aan het vergeten?” Of: “Jij hebt toch ner-

gens tijd meer voor.” Dat is niet leuk om te horen en het voelt of er

geen begrip is voor waar ik mee bezig ben. Blijkbaar heeft men geen

enkel idee waarom het zo belangrijk voor me is en wat het betekent om

minstens honderdveertig uur in de week bezig te zijn. Meer dan eens

heb ik gehoopt dat een van hen gewoon spontaan langskwam met een

pan soep, wat broodjes of een lekkere ovenschotel. Pas later als ik wat

meer lucht heb, realiseer ik mij dat het voor hen ook lastig is. Ze ken-

nen me als iemand die altijd klaarstaat voor iedereen, altijd in is voor

een praatje, bezoekje of gezellig etentje. Het lukt me echter niet dit te

combineren met mijn nieuwe leven.
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Wel weet ik dat ik dit niet maanden vol kan houden. Er wordt nau-

welijks meer normaal gegeten hier in huis. Bijna elke avond zitten we

aan een pizza, een bordje Indisch of iets van de afhaalchinees. Elke

avond zijn de vrijwilligers hard aan het werk. Zelf vertrek ik geregeld

naar een benefietavond ergens in het land. Dick gaat bijna altijd met

me mee, want hij is trots op wat ik presteer.

Op 16 februari staat de benefietavond ‘Helping Hands’ in Diligentia

in Den Haag op het programma. Een avondvullend programma met

heel veel bekende artiesten, georganiseerd door Fred van Eijk. Netjes

gekleed vertrekken we. In mijn tas natuurlijk een stapel visitekaartjes

van het weeshuis. Goed voor de pr. Ook deze avond is ten bate van het

weeshuis en ik ben het stralend middelpunt. Naast vele prominenten

en zakenmensen die allemaal een flinke som geld als entree hebben

betaald, is ook minister Rita Verdonk aanwezig. Fotografen vragen

mij met haar te poseren. Maar ik moet ook op de foto met de optre-

dende artiesten en de aanwezige kunstenaars. Er wordt wat afgeflitst.

Op een groot scherm zijn de beelden te zien van mijn aankomst met

de dozen vol medicijnen in Sri Lanka. Na afloop krijg ik een luid

applaus. Minister Verdonk zit naast me en complimenteert me met

mijn initiatief.

Meer dan eens knijp ik mezelf in de arm. Dit is wel zo’n vreemde

gewaarwording. Natuurlijk is het de minister die de cheque overhan-

digt. In haar speech spreekt ze haar lof uit over wat ze noemt ‘het meest

succesvolle particuliere initiatief voor de tsunami-slachtoffers.’ Even

later sta ik naast haar op het podium. Ik stik zowat van de zenuwen, de

emoties gieren door mijn keel. Maar ik voel me ook heel trots. Ik kan

bijna geen woord uitbrengen en de cheque die ik ontvang, trilt als een

espenblad in mijn handen. Als ik terug naar mijn plaats loop, zie ik Dick

in zijn ogen wrijven en Marianne steekt haar duim omhoog. Mijn vrien-

din Wilma knijpt me in mijn hand. Dan wordt het me te veel. Ik moet

even weg en ga de zaal uit. Totaal ongepast natuurlijk, maar het kan

niet anders. In de foyer steek ik een sigaretje op. Ik kan er haast niet

bij met mijn verstand dat dit gebeurt. Terwijl ik daar zo zit in mijn

eentje, knijp ik mezelf weer in de arm.
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Onder de douche bruist de inspiratie

Mijn momenten van bezinning heb ik onder de douche. Da’s niet zo

gek, want het is nog de enige plek waar ik alleen ben. Daar probeer ik de

vermoeidheid van mij af te spoelen, laat ik de waterstraal mijn nekspie-

ren masseren. Die zijn pijnlijk van een totaal verkeerde houding uren-

lang aan de keukentafel. Het is dan ook niet echt een ergonomische

werkplek. Van die paar minuten onder de warme waterstralen geniet ik

enorm: schuimende shampoo, geurig zeepje. Toch staan mijn gedachten

nooit stil. Sterker nog, onder de douche wordt mijn hoofd weer helder.

Daar neem ik even afstand van de dingen waar ik mee bezig ben. En

door die afstand kom ik weer op nieuwe ideeën. Het gaat zelfs zo ver dat

als ik frisgewassen beneden kom Marianne al vraagt: “Wat heb je nu

weer bedacht?”

Van alles en nog wat, dus.

Zo maakte ik mij druk over hoe wij de continuïteit van de stichting

kunnen waarborgen. Nu is de tsunami nog een hype in Nederland. Maar

zodra er een volgende ramp komt, zou die rampzalige vloedgolf wel

eens volledig vergeten kunnen worden. Hoe komen we dus aan vaste

donateurs? Dat wil zeggen particulieren of instanties die maandelijks

een automatische overboeking doen voor een vast bedrag. De oplossing

kwam onder de douche: een financieel adoptieplan. Niet gericht op een

bepaald kind, maar op de levensbehoeften van een gemiddeld kind. We

stellen donateurs voor een bordje, een bekertje, een schoolbankje of een

bedje financieel te adopteren. Drukker Jaap was direct enthousiast. Hij

maakte meteen een folder van mijn tekst en in de nieuwsbrief deed ik

een oproep. Korte tijd daarna puilde onze postbus helemaal uit!

Honderden machtigingen kregen we toegestuurd.

Het fenomeen ‘ambassadeurs’ is ook onder de douche geboren. Ik

wilde namelijk alle mensen die een bijdrage hebben geleverd, op de

hoogte houden van de stand van zaken. Al die scholen en leerlingen, al

die ouderen in verzorgingstehuizen, al die verenigingen, bedrijven. Die

moeten toch weten hoe we hun geld willen besteden. In mijn eentje

iedereen bezoeken was een ondoenlijke zaak. Toen dacht ik aan de vrij-
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willigers die in Sri Lanka zijn geweest. Zij hebben immers ervaring uit

eerste hand. Al vlug ontstond een team van twintig vrijwilligers die

wekelijks het land intrekken. Wat de stichting deze ambassadeurs te bie-

den heeft? Geen reiskostenvergoeding, geen telefoon van de zaak, geen

inkomsten. Wel veel voldoening. Als werkmateriaal kregen ze een doosje

visitekaartjes, een dvd met de laatste beelden uit Sri Lanka en een enor-

me lijst met adressen van instellingen en bedrijven die een belangrijke

bijdrage hebben gedaan. Dit initiatief had een bijkomend gunstig effect.

Het aantal acties voor het weeshuis groeide. Menigeen realiseerde zich

hierdoor dat je een weeshuis niet voor een korte termijn neerzet.

Ook de slogan ‘Grootste Familie van Sri Lanka’ is ontstaan onder de

bruisende douche. Daar kun je wel van spreken, als je bedenkt dat we

straks honderdvijftig kinderen onder voogdijschap krijgen, honderdvijf-

tig kinderen in dagopvang en vijftig oudere dames als oppasmoeder of

oppasoma. Natuurlijk lijkt deze slogan op die van de TROS: ‘De grootste

familie van Nederland’. Het was dus twijfelachtig of we deze woorden

konden gebruiken. Maar de TROS had er helemaal geen moeite mee. We

kregen zelfs toegezegd dat de omroep onze stichting op lange termijn

gaat steunen.

Het warme water van de douche inspireerde ook tot het bedenken van

de werkvakanties, het forum om onderling te communiceren, de uitge-

breide fotoreportages op de website, het plaatsen van e-mailberichten

van vrijwilligers uit het snikhete internetcafé in Koggala om de sfeer

weer te geven, het Comité van Aanbeveling, de leden van de Raad van

Toezicht en nog veel, veel meer.

Golden Girls

De stichting is in het leven geroepen door een snelle inschrijving bij

de notaris. Zoals het hoort is er een dagelijks bestuur benoemd. Naast

mezelf namen daar mijn partner Dick en een goede vriend zitting in,

beiden mannen met veel verstand van zaken en goed voor de adviezen.

Met de gewone, alledaagse dingen konden zij zich echter niet veel

bemoeien, omdat ze ieder een bedrijf runnen. Bovendien is het voor een
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stichting beter als ze een onafhankelijk bestuur heeft waarin geen spra-

ke is van relaties in de directe sfeer. In het begin was dat allemaal niet

zo’n probleem. Maar naarmate de bekendheid en de activiteiten van de

stichting steeds groter werden en daarmee de verantwoording naar bui-

ten toe, moest dit veranderen. Ik wilde graag een groter dagelijks

bestuur met mensen bij wie ik op elk moment van de dag een verzoek of

probleem zou kunnen neerleggen. Dat is gelukt.

Zes weken na de officiële oprichting hebben de twee mannen plaats-

gemaakt voor vier nieuwe bestuursleden. Marianne, die vanaf het eerste

uur onvermoeibaar doorgaat met het verwerken van honderden mails.

Daniëlle, die al sinds oudejaarsavond de website beheert en alle techno-

logische aanpassingen verzorgt. Pamely, die ons vanuit haar vak als

juriste bijstaat met allerlei praktische raad. Mijn vriendin Saskia, een

geweldige sparringpartner. Zonder dat het vooraf de bedoeling was, is er

nu een team van vijf vrouwen; allemaal lekker pittig, betrokken en voor-

al efficiënt in het meedenken. Heerlijk, dit Golden Girls-team! Bij de

notaris hebben we met elkaar de nieuwe statuten getekend. Daarna heb-

ben we de Kamer van Koophandel bezocht en vervolgens zijn we maar

eens gezellig gaan lunchen op onze nieuwe samenwerking. Nu maar

hopen dat onze nazaten net zo begaan zullen zijn met Sri Lanka en dat

zij ooit, als wij oud en bejaard zijn, ons initiatief verder dragen.

Om de stichting te beschermen tegen wangedrag en om te voorkomen

dat zich lastige situaties voordoen, moet je, volgens de Nederlandse wet-

geving, een Raad van Toezicht hebben. Op zich een hele goede zaak,

want daarmee deel je de verantwoording. Ik had me er eigenlijk nog

nooit zo mee beziggehouden, maar het leek mij wel een verstandig

besluit. Zo’n raad heeft een oneven aantal leden, dat vergemakkelijkt de

besluitvorming. Weer wat geleerd. Nu de leden werven. Vijf willekeuri-

ge personen benoemen is zo gebeurd, maar liever heb ik mensen die

betrokken zijn en toegevoegde waarde hebben. Toegevoegde waarde in

de vorm van kennis, inzet en status. Het klinkt misschien wat arrogant,

maar de tijd is te kostbaar om zomaar een praatgroepje bij elkaar te roe-

pen.

Van een paar personen was ik wel redelijk zeker dat zij op lange ter-

mijn de stichting zouden willen steunen. De heer Jongepier als directie-
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lid van Twynstra Gudde, het bureau dat ons projectmanagement bege-

leidt. De heer Van Doodewaerd, voorzitter van de TROS, die de

‘Stichting Tros Helpt’ in het leven heeft geroepen. De heer Schellens van

De Lage Landen, die met alle vestigingen in 24 landen een actie is gestart

ten behoeve van het weeshuis en daarmee al een toezegging voor

€300.000 heeft gedaan. Verder een afgevaardigde van de Koninklijke

Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, die een belangrijke

financiële bijdrage en knowhow heeft geleverd aan de toekomstige

bouw en inrichting van onze EHBO-post op het terrein. Toen ontbrak

echter nog een financiële deskundige die ons terzijde kan staan met

onder meer het beheren van de fondsen. En dan kan een balletje soms

raar rollen.

Tijdens het WK-schaatsen in Innzell, waar Dick en ik door Deloitte

voor uitgenodigd waren, ontmoette ik de heer Vrolijk, partner bij

Deloitte. Hij bleek een zeer aimabel man te zijn die bijzonder geïnteres-

seerd was in onze activiteiten en graag als financieel deskundige in de

raad wilde functioneren. Daarmee was de zaak rond en werd de Raad

van Toezicht benoemd en geïnstalleerd.

Voor de eerste vergadering bij ons aan de keukentafel was ik bloedner-

veus, de nachten ervoor had ik nauwelijks geslapen. Zo goed kende ik de

heren nu ook weer niet. Ik stelde me voor dat ik allerlei lastige vragen

moest beantwoorden. Aanvullingen op agendapunten, de verantwoor-

ding van de cijfers en ga maar door.

Ook moest een verklaring getekend worden, waarin alle zittende

bestuursleden afstand deden van bezoldiging en rechten op vergoedin-

gen. Maar ik had me onnodig druk gemaakt. Alle cijfers waren keurig

uitgewerkt, de agenda was compleet en de verklaring werd snel onderte-

kend. Ook de voortgangsrapportage van de vele activiteiten en de statu-

ten werden in orde bevonden.

Er komt trouwens heel wat bij kijken bij het oprichten van zo’n

Stichting onder Toezicht. Het is gemakkelijker om een stuk grond in Sri

Lanka te krijgen. Hoe dan ook, de heren waren superenthousiast een

steentje bij te mogen dragen. Privételefoonnummers werden uitgewis-

seld en ieder uur van de dag mag ik wie dan ook bellen voor advies.

Nadat iedereen vertrokken was, voelde ik de vermoeidheid. Maar ik
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wist ook dat ik een stel fantastische mensen om me heen had verzameld

die ook een deel van de steeds groter wordende verantwoording voor

hun rekening nemen.

Een dolk in de rug

Na de inwijding van het grondgebied en de eerste gereedgekomen

gebouwen is er een nieuwe ceremonie gepland in Sri Lanka: de inschrij-

ving van de eerste kinderen. Het is de vierde keer dat ik naar Colombo

vlieg. Ik heb er heel wat te bespreken. Heel belangrijk is dat alle betrok-

kenen dezelfde ideeën hebben over hoe ons tehuis in de toekomst geleid

zal worden. De uitvoerende taak ligt in handen van de lokale bevolking

en de manier waarop is van boeddhistische aard, dat staat vast. Maar hoe

denken de lokale partners over medische verzorging, psychologische

opvang, leerplannen, indeling van het grondgebied, de nieuwe behui-

zing, een EHBO-post, een tandartspost, recreatiemogelijkheden, sport-

activiteiten en nog veel meer zaken die bij mij opkomen. De voogdij-

schap over de kinderen, de leeftijdscategorie, wel of geen geestelijk

gehandicapten opnemen, de toekenning en toelating van de kinderen,

het beleid ten aanzien van de oudere dames die als oppasmoeder of oma

gaan fungeren, de kostenaspecten. Het is bijna te veel om op te noemen.

Peter Douwes heeft al een heel belangrijk stuk voorwerk gedaan met

het schrijven van het masterplan. Nu is het zaak dat iedereen honderd

procent achter dit plan staat. Het is immers de basis van een overeen-

komst die geldt voor de rest van ons leven. Zo denken we er in elk geval

in Nederland over. In Sri Lanka maken ze zich druk om andere zaken.

Een paar dagen voor ik weer naar Sri Lanka vlieg om de inschrijvings-

ceremonie bij te wonen, krijg ik een journalist van een landelijk dagblad

aan de telefoon. Veel tijd heb ik eigenlijk niet, maar toch sta ik hem keu-

rig te woord. Hij komt namelijk met een merkwaardig gegeven op de

proppen. Volgens een van zijn bronnen zouden er in Sri Lanka slechts

28 weeskinderen zijn. Ik vraag hem wie zijn bron is en waar die dat aan-

tal vandaan haalt. Er zijn immers diverse informatieve websites van de

overheid en kinderbescherming in Sri Lanka waar over bijna vijfduizend
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volle wezen en halfwezen wordt gesproken. De journalist stelt dat zijn

informatie komt van een woordvoerder van Unicef en dat een dergelijk

grote hulpverleningsorganisatie het wel het beste weet. Daaraan ver-

bindt hij de conclusie dat onze stichting dus onder valse voorwendsels

fondsen werft. Er zijn volgens hem geen wezen. Het gesprek irriteert me

mateloos en ik vraag de journalist eerst zijn huiswerk goed te doen, de

websites te bezoeken en nog maar eens contact op te nemen met deze

woordvoerder van Unicef. Het getal van 28 is namelijk op dat moment

het aantal nog niet geregistreerde wezen van wie de naam en herkomst

niet bekend is en die verblijven bij monniken in een klooster. Ik stel hem

voor dat hij met ons meevliegt om zelf onderzoek te doen. Dan kan hij

meteen aanwezig zijn bij onze gesprekken met de Sri Lankaanse over-

heid. En ingaan op dit soort uitspraken wil ik op dat moment niet. Ik

heb het veel te druk en wel wat anders te doen.

Fout! Dat had ik nooit moeten zeggen. De journalist in kwestie had ik

daarmee tegen zijn schenen getrapt en dat had heel wat gevolgen.

Op de dag dat ik aankom in Colombo, word ik gebeld. Er staat een

groot artikel in dat landelijke dagblad. “Weeshuis gereed, maar geen

wezen”, luidt de kop. In het artikel is de woordvoerder van Unicef geci-

teerd over de 28 wezen die er in heel Sri Lanka zouden zijn. Het voelt als

een dolk in mijn rug. Ik ben razend. Ik probeer hier in Sri Lanka van

alles te regelen, met het team zetten we ons honderdveertig uur in de

week in en door zo’n slordig bericht worden we in een kwaad daglicht

gesteld. Je kunt me niet kwader maken.

Daar blijft het natuurlijk niet bij. Even later gaat de telefoon. Een

redacteur van een christelijk actualiteitenprogramma wil een telefonisch

interview naar aanleiding van die publicatie in dat dagblad. Ik stem toe

in de hoop duidelijkheid te kunnen geven en dat bericht in de krant te

ontzenuwen. Met z’n vijven zitten we op mijn hotelkamer als het inter-

view wordt afgenomen. Ik geef heel kordaat en duidelijk mijn antwoor-

den, geladen als ik ben. Na afloop evalueren we het gesprek. Iedereen

heeft namelijk mee kunnen luisteren via de speaker op mijn mobieltje.

Met zijn allen zijn we het erover eens dat dit gerucht nu wel voor eens en

altijd de wereld uit zal zijn. Opgelucht haal ik adem, zoiets is helemaal

niks voor mij. Het is de keerzijde van het succes, zeggen de anderen.
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’s Avonds is de uitzending in Nederland en menig vriend en vriendin

zit aan de buis gekluisterd om mijn weerwoord te horen en daarmee

revanche te nemen op de ongenuanceerde kritiek in de krant. Om twee

uur ’s nachts in Sri Lanka krijgen we te horen hoe de uitzending was.

Eén ding is duidelijk, het is er alleen maar erger op geworden. Dick is

laaiend. Hij zegt dat er maar raak geknipt is in dit interview en dat alles

uit verband is getrokken. Fernand, de man van Saskia, noemt het zonder

meer schandalig. De suggestieve vraagstelling aan iemand van het Rode

Kruis, antwoorden van mij die achter een andere vraag zijn geplakt.

Een bevriende advocaat belt op en zegt dat hij hier direct werk van wil

maken. Dick wil de journalist persoonlijk gaan bezoeken. Mijn moeder

zegt haar lidmaatschap van deze christelijke omroep op.

De telefoontjes van vrienden en bekenden gaan door tot zes uur in de

ochtend. Misselijk, ellendig en doodziek ben ik ervan. Drie maanden

werken we van de vroege ochtend tot de late avond met elkaar om iets

moois tot stand te brengen. Iets moois om de kinderen van Sri Lanka

een betere toekomst te bieden. Geen euro hebben we uitgegeven in

Nederland. We beschikken over alle relevante documenten van de kin-

derbescherming en we zijn officieel een Non Governmental Organisa-

tion (NGO) geworden in dit district. Vanmiddag zaten we bij de

International Labour Organization (ILO) om het aantal wezen in dit dis-

trict onder de loep te nemen. Morgen begint de inschrijving van de kin-

deren. Overmorgen zitten we bij de officials van de kinderbescherming.

Zijn ze in Nederland dan helemaal gek geworden? Ik krijg meer en meer

de indruk dat iemand ons onderuit wil halen, ik kan het alleen niet

bewijzen. Is het domheid, is het jaloersheid? Ik heb die nacht niet meer

geslapen. ’s Morgens leg ik de situatie uit aan de meegereisde Neder-

landse journalisten. Zij zijn allen heel verbaasd over een dergelijke vorm

van journalistieke berichtgeving. Hier speelt meer, denken ze. Zij weten

immers precies wat er in Sri Lanka aan de hand is. Zij hebben wel de

moeite genomen om voorwerk te doen, hebben wel de gigantische

opvangkampen bezocht, het overvolle staatsweeshuis in Galle, de tem-

pels waar de weeskinderen zijn ondergebracht. Zij hebben wel vooron-

derzoek gedaan en de juiste cijfers paraat. Om alle gespeculeer voor te

blijven, besluiten we dat de meegereisde journalisten vanaf dat moment

aanwezig zullen zijn bij alle officiële afspraken die wij daar hebben. Dan
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kunnen zij hun berichtgeving in elk geval baseren op wat zich hier in

werkelijkheid afspeelt en niet op wat iemand vanachter zijn bureau bij

elkaar zoekt.

Veel later blijkt dat de bron van de dagbladjournalist het aan het ver-

keerde eind had. Zo wordt er door onoplettendheid en door een onder-

zoekje gebaseerd op foutieve informatie een goedlopende hulpactie ern-

stige schade toegebracht.

Een week later is er weer de nodige publiciteit in Nederland. Maar nu

over de werkelijke cijfers van het aantal wezen en halfwezen. Een repor-

tage met voor zichzelf sprekende beelden en interviews met officiële

instanties. Maar wat negatief is, blijft vaak hangen en een positief ver-

haal is vaak minder interessant. Het zal wel Nederlands zijn. Lastig is

het zeker.

Voorlopig zijn wij er heel erg druk mee om onze ‘vrienden van het

weeshuis’ goed te informeren. Veel mensen zien het gelukkig ook als

jaloezie en kinnesinne. Anderen doen juist een grote donatie met de

tekst ‘Ga zo door’. Sommigen stellen zelfs dat de grote hulpverleners

hiermee hun eigen negatieve publiciteit willen camoufleren. Ik ben hier

allemaal niet mee bezig en wil me ook niet concentreren op dit soort

zaken, er is immers meer dan genoeg ander werk te doen. Werk dat me

wel ligt en dat me niet zo moe maakt als dit negativisme. Voorlopig zoek

ik de publiciteit even niet op. Maar als het weeshuis binnenkort gevuld

is met allemaal blije kinderkopjes, dan zal ik dat met genoegen laten

zien.
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e i n d e l i j k

De mentaliteit van de verborgen agenda 

Ik ben in mijn leven al wel vijftien keer in Sri Lanka geweest. Toch

blijft het lastig communiceren met de mensen daar, al denk ik hun men-

taliteit en leefwijze te begrijpen. De westerse en oosterse wereld ver-

schillen ook zo van elkaar! Mijn vriend Nihal en doctor Prasad ken ik al

heel lang en beiden heb ik meer dan eens in Nederland ontmoet. Door

hun bezoek aan Europa kennen ze onze westerse mentaliteit een beetje.

Toch blijven ze me verbazen.

Zo verdwijnt Nihal een keer een aantal weken. Als ik hem daarna weer

zie, is hij zo goed als kaal. Ik schrik me rot en ik denk aan een ernstige

ziekte waarvoor hij een behandeling heeft ondergaan. Maar dan vertelt

hij dat hij zich heeft teruggetrokken in een boeddhistisch klooster om te

mediteren en te werken aan zijn ‘goed mens zijn’, zoals hij dat noemt.

Ondanks zijn gezin met zijn twee opgroeiende kinderen en zijn drukke,

zakelijke bestaan, neemt hij een paar keer per jaar de tijd om tot zichzelf

te komen. Ik zeg voorzichtig dat dat eigenlijk niet kan in verband met
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de drukte en de strakke planning van het weeshuis en dat hij onmisbaar

is. Hij lacht.

“Juist daarom ga ik er even tussenuit. Zo kom ik fris van geest terug

en kan ik alles beter aan.”

Wel een goede gedachte, maar ik zie het mezelf niet doen! Integen-

deel, met deze drukte probeer ik juist zo hard mogelijk te werken en zo

min mogelijk tijd te verspillen.

Doctor Prasad is een lieve, verstandige man, maar net als Nihal ook

een beetje apart. Hij neemt alle tijd voor een praatje of hij geeft je een

nekmassage of ayurveda-behandeling om je tot rust te laten komen.

Soms wachten er wel honderd patiënten op hem, maar hij neemt zijn

tijd. Na afloop van de behandeling gaat hij rustig in een hoekje zitten

om een uurtje te mediteren. Soms doet hij dat gewoon tijdens de behan-

deling, terwijl ik ongeduldig zit te wachten. Timemanagement komt

niet in zijn woordenboek voor. Minder westers georiënteerde Sri

Lankanen zijn nóg moeilijker te begrijpen. Ze luisteren weliswaar aan-

dachtig, terwijl ze draaien met hun hoofd en ja knikken. En dat is het

moment dat je moet opletten! Ze knikken wel ja, maar ze bedoelen nee!

Dat geldt voor de lokale opzichter en voor de timmerman, maar net zo

goed voor een politicus of een andere hoogwaardigheidsbekleder.

Kwaad worden heeft totaal geen zin. Dat leidt eerder tot het tegenover-

gestelde: ze lopen glimlachend weg en komen niet meer terug.

Tijdens de renovatie ontstaat er een groot probleem. Zoals bijna overal

in Sri Lanka zijn de daken van asbest. Zo ook de daken van de bunga-

lows in het Somawathi Holland House of Hope. In het gezamenlijk

overleg hebben we afgesproken dat we voor de nieuwbouw dakpannen

gebruiken en dat de asbestdaken van de bestaande gebouwen blijven zit-

ten. Die worden pas in een later stadium vervangen door dakpannen.

Maar als de daken van de douche- en toiletgebouwen aan de beurt zijn

en de lokale arbeiders beginnen te zagen in het asbestdak, slaat de

paniek toe bij de Nederlandse vrijwilligers. Er ontstaat groot tumult tus-

sen de twee groepen. De lokale opzichter weet niet wat hij ermee aan

moet. Hij  draait wat met zijn hoofd en loopt vervolgens weg. Marjolein

belt de architect en de familie Saparamadu.
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“Er komt een asbestdak, want dat is het snelst leverbaar en Marja wil

het snel af hebben”, zegt de familie tegen Marjolein. Discussie gesloten.

Marjolein belt mij en vertelt dat alle vrijwilligers boos zijn vertrokken.

Wat nu? Ik bel zelf met mevrouw Saparamadu. Dat is hoogst ongebrui-

kelijk, want als je iets wilt regelen met deze familie, kun je dat beter

niet per telefoon doen. Maar ik moet wel, want er moet snel een oplos-

sing komen. Straks heb ik weer een journalist op mijn dak door dat

asbest. Een uur lang probeer ik mevrouw ervan te overtuigen hoe scha-

delijk het is voor de gezondheid van de arbeiders, de vrijwilligers en de

kinderen.

“Dan moeten de vrijwilligers maar terugkomen als het klaar, is en de

kinderen weten niet beter”, is haar antwoord. Ik houd vol en zeg dat

mensen doodgaan van asbeststofdeeltjes.

“Jullie westerlingen gaan niet dood van asbest. Jullie gaan dood door

een verkeerde leefwijze.”

Het gesprek blijft hangen in onbegrip. Toch wordt het asbest uitein-

delijk verwijderd en komen er dakpannen voor in de plaats.

Zelden wordt een planning nagekomen. Er is altijd wel een reden

waarom iets niet gereed is. Er is geen hout, er zijn geen vakmensen, het is

Poya-day (de maandelijkse feestdag voor vollemaan), het heeft geregend,

“we wachten op een goede dag”, de opzichter is ziek, iemands moeder

ligt in het ziekenhuis. Nooit een file of een brug die openstaat. Dat irri-

teert me soms, maar meestal kan ik er wel om lachen. Als westerling zijn

wij altijd zo bezig om alles tot op de dag en het uur nauwkeurig in te

plannen, en daar...? Daar vraagt men zich alleen maar af of er ’s avonds

iets te eten is. Het valt overigens wel op dat wanneer ik aanwezig ben,

alles wel tot in de puntjes is geregeld. De mentaliteit van de verborgen

agenda, noem ik dat maar. Maar tegenover deze mentaliteit staat dat ik

nog nooit zo’n hechte band tussen familie en vrienden heb gezien als

hier op Sri Lanka. Zo wordt bijvoorbeeld de overlijdensdag van Nihals

vader, nu vijftien jaar geleden, jaarlijks herdacht in zijn dorp. Ik ben er

die dag ook bij. Zeker driehonderd gasten nemen deel aan de ceremonie

en allemaal nemen ze eten of drinken mee. De weduwe wordt op handen

gedragen door de hele gemeenschap. Ik denk aan al die eenzame ouderen

in Nederland en hoe anders wij in Nederland daarmee omgaan.
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De hulpgoederen

Er wordt gesopt en geveegd, want morgen is de grote dag. De eerste

kinderen komen. Twee gebouwen zijn zo goed als gereed. Op elk opge-

maakt bed staat een koffertje met een tandenborstel, tandpasta, een

zeepje en wat ondergoed. Een kamer voor de jongens en een kamer voor

de meisjes. Een lokale timmerman heeft kastjes gemaakt die naast de

stapelbedden staan en in felle kleuren zijn geschilderd. Op elk bed ligt

een leuke knuffel door een paar vrijwilligsters gemaakt van vrolijke stof

achter gedoneerde naaimachines. Een paar mannen plaatsen rekken

voor de ramen, zodat de kinderen er niet uit kunnen vallen. Er is ook

een dokterskamer ingericht en een aparte slaapzaal voor zieke kinderen.

Overal hangen tekeningen die we hebben ontvangen van Nederlandse

kinderen. Prachtig! En overal is verlichting. Er is een apart sanitair-

gebouw met douche en toilet en... dakpannen! Verder nog speeltoestel-

len in mooie heldere kleuren en op de veranda’s wat schoolmeubilair.

Dat alles is niet vanzelf gegaan. De inklaring in Sri Lanka van de con-

tainers met knuffels, kleding, schoolmateriaal en speelgoed duurde bij-

voorbeeld veel te lang. Elke doos is in de haven door de douane gecon-

troleerd en weer los in die enorme grote containers gestouwd.

Uiteindelijk werden de containers vrijgegeven. Met behulp van een

groot aantal vrijwilligers zijn alle goederen verdeeld over twaalf kamers

in Hotel Koggala Beach. De kamers zijn onbruikbaar voor gasten, maar

wel afsluitbaar, dus geschikt. Maar we hebben veel te veel spullen.

Opslaan heeft bijna geen zin, want in het vochtige klimaat wordt alles

klam. Kleding hou je dan nauwelijks een jaar goed en schoolschriften

zie je meteen al omkrullen van het vocht. Hier heb ik nooit rekening

mee gehouden. Sterker nog: ik hoopte met al deze spullen de komende

jaren vooruit te kunnen.

Bij een overleg aan de keukentafel stelde Judith voor om een inventa-

risatie te maken van wat we voor het weeshuis nodig zouden hebben.

Wat overbleef, konden we weggeven aan de staatsweeshuizen, scholen,

opvangcentra en de monniken van de boeddhistische gemeenschappen.

Met deze lijst vertrok Judith met man en kinderen en een jeugdig hoc-
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keyteam. Judith vliegt voor de derde keer naar het weeshuis in Sri

Lanka. Allemaal op eigen kosten. Wat een geweldige vrouw! Twee weken

later ontving ik een keurig uitgewerkt overzicht. Samen met mevrouw

Saparamadu checkte ze de adressen, zodat de spullen ook op de goede

plaats terecht zouden komen. Vrachtwagens reden af en aan van Galle

tot Hambantota en verder langs de oostkust, overal werden kleding,

schoenen, speelgoed en schoolmaterialen afgeleverd. Thuis in Den Haag

ligt nog een dikke stapel bedankbrieven als bevestiging van ontvangst.

Veel vrijwilligers vinden het fijn om met een tuktuk de opvangkam-

pen te bezoeken om zelf goederen uit te delen. Natuurlijk, het voelt

goed om mensen blij te maken. Maar hier moet ik toch ingrijpen. Jaren

geleden maakte ik zelf de fout door een doos viltstiften op een school-

plein uit te delen. Eén doos is nooit genoeg voor driehonderd kinderen

met als gevolg één grote vechtpartij tussen de leerlingen. Dat tafereel

vergeet ik nooit meer. Ik heb me toen zo dom gevoeld. Nu maken al die

vrijwilligers dezelfde fout. Ik leg uit waarom dat niet de bedoeling is en

het wordt me niet in dank afgenomen. Dan is dat maar zo. De goederen

kunnen we beter overhandigen aan de leiding. Die kan beter bepalen

wie ervoor in aanmerking komt. Bovendien zijn we geen Sinterklaas en

wil ik voorkomen dat iedere blanke westerling straks wordt gezien als

iemand die cadeautjes brengt. Ondertussen raken we aardig door onze

enorme voorraad heen en ik ben ervan overtuigd dat elke knuffel uit

Nederland een nieuw plaatsje heeft gevonden bij een kind in Sri Lanka.

Als we denken dat alle hulpgoederen de douane zijn gepasseerd,

komen we erachter dat we een grote generator missen en een keuken.

Het gaat om een professionele keuken met spoelbakken, kooktoestellen,

aanrechtbladen, kastjes, kranen en ladekastjes. Niemand begrijpt er iets

van en ik vraag Nihal of hij enig idee heeft waar die kan zijn. Juist de

keuken is erg belangrijk, want de kinderbescherming is al een paar

keer langs geweest met een inspectieteam om te beoordelen of het

Somawathi Holland House of Hope aan alle eisen voldoet. We voldoen

aan een dagelijkse leiding, de hoogte van de gebouwen, de ventilatie, de

gescheiden slaapzalen voor jongens en meisjes, de recreatieruimten en

ga zo maar door. We voldoen aan alles behalve een keuken.
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Aanvankelijk denken we dat die in de haven is, maar dat blijkt niet het

geval. Volgens de douane zijn de keuken en de generator bedoeld voor

een hotel en hebben ze een commerciële bestemming. Dagen en weken

achtereen wordt er over en weer gebeld met de havenautoriteiten om de

spullen los te krijgen. Gelukkig helpt Dirck, de compagnon van Nihal,

ons uit de brand. Hij heeft de juiste relaties en binnen 24 uur is het gere-

geld. De keuken en de generator kunnen op transport naar Koggala.

Eindelijk! Er zijn inmiddels weer drie weken verstreken en nog steeds

hebben we geen goedkeuring van de kinderbescherming.

Nederlandse vutters die als vrijwilligers naar Koggala zijn gekomen,

installeren de keuken en sluiten de apparaten aan. Het blijkt erg inge-

wikkeld te zijn om het gaskomfoor van aardgas naar propaangas om te

bouwen. Ik hoor alle details aan en het zegt mij niets. Ik wil maar één

ding en dat is dat het gas en de elektrische apparatuur voldoen aan de

lokale eisen. De vutters zijn onverbiddelijk: ze hanteren de strengste

normen, terwijl die hier op Sri Lanka niet eens gelden. Uiteindelijk

wordt alles in orde bevonden en de erkende gasfitters onder de vutters

zijn tevreden. Ik ben er toch wel blij mee, want veiligheid gaat boven

alles. Dan krijgt de keuken een grote beurt. Iedereen sopt en boent en

zelfs de voormalig Nederlands ambassadeur in Yemen gaat met een bol-

letje staalwol aan de slag. Het totale resultaat is er naar: een splinter-

nieuwe, glimmende keuken! 

De kinderbescherming keurt het hele project goed en is onder de

indruk van de snelheid waarmee dit alles tot stand is gekomen, en de

veiligheidsregels die zijn toegepast. Iedereen is opgelucht, Marjolein in

het bijzonder. Haar verblijfsduur van drie maanden is bijna om. Ze kan

met een goed gevoel terug naar Nederland, al is het erg jammer dat ze

de aankomst van de eerste weeskinderen moet missen. Zij heeft drie

maanden achtereen bikkelhard gewerkt.

De eerste weeskinderen

De eerste twaalf kinderen komen aan met de bus onder begeleiding

van in sari geklede medewerksters van de kinderbescherming. Angstige
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gezichtjes, lege ogen, geen enkele blijdschap te bekennen. Zonder baga-

ge lopen de kinderen de trap op naar de hoofdingang. Daar staan ze dan

in wat hun huis moet gaan worden en waar ze nog heel wat jaren zullen

verblijven. Ik kijk op een afstand toe en mijn hart breekt. De aanblik van

deze jongetjes en meisjes die alles kwijt zijn, is hartverscheurend. Hun

vader, moeder, vriendjes en hun vertrouwde leefomgeving zijn weg. Nu

staan ze op de drempel van een nieuw leven. Ik wil ze allemaal wel in

mijn armen houden en geruststellen en vertellen dat ze het hier goed

zullen hebben. Maar dat heeft geen zin. Ik spreek de taal niet en ik wil

en mag geen emotionele band met deze kinderen krijgen. Dat is niet

goed voor hen en mij. Ik vlieg straks weer terug naar Nederland en ik

zou dan voor mijn gevoel de kinderen weer in de steek laten.

Terwijl ik de kinderen observeer, denk ik aan wat ze allemaal hebben

meegemaakt. Ik krijg er kippenvel van en loop weg. Het is aan de staf

van het weeshuis om deze kinderen de weg te wijzen, te verzorgen en

eten en drinken te geven. Ver weg van de kinderen, ga ik op een steen

zitten. Ik heb uitzicht op een meer. Ik begin te huilen en te huilen alsof

het nooit meer stopt. Hier heb ik dan al die maanden keihard voor

gewerkt. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. Maar ik voel me hele-

maal niet blij als ik die lege ogen in die angstige gezichtjes voor me zie.

Het klopt niet met mijn droom. Ik droomde van vrolijke kindergeluiden

en gelach. Ik droomde van vrolijke kinderen op schommels, van kinde-

ren aan tafel met een bordje rijst en curry, omringd door verzorgers.

Maar deze droom lijkt niet op wat ik zie. Ik zie zwaar getraumatiseerde

kinderen die helemaal niet blij zijn en al helemaal niet lachen. Zal het

ooit goed komen met deze kinderen? Zal ik ooit die blije kindergeluiden

horen? 

Laat ik maar niet naar binnen gaan of even om het hoekje kijken. Laat

de kinderen eerst maar even wennen aan de nieuwe woonomgeving.

Daar hoort deze ‘witte tante’ niet bij.

De volgende avond worden Dick en ik met alle vrijwilligers en andere

genodigden verwacht in het weeshuis. Daar zitten twaalf boeddhistische

monniken hun gebeden te prevelen. Deze keer niet op de veranda maar

in een van de bungalows, waar ze van wit papier en wat bamboestokken
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een manshoge tempel hebben gemaakt. Het is vollemaan en Wesak, de

geboortedag van Boeddha wordt gevierd. Mevrouw en meneer

Saparamadu zijn blij dat de monniken deze avond hebben gekozen voor

de openingsceremonie. We zijn verrast als we vernemen dat het de hele

nacht gaat duren. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. Onze

gastheer en gastvrouw kijken ons verwijtend aan en ik zie ze denken:

‘Dat hadden jullie toch kunnen weten!’

Als we eenmaal in de lotushouding zitten, kijken we ongeduldig op

onze horloges. Opeens komt er een ‘fanfare’ binnen met enorme trom-

mels, trompetten en tamboerijnen, gevolgd door danseressen.

Daarachter volgen de kindermeisjes met de weeskinderen, die allemaal

gekleed zijn in nieuwe, witte sari’s. De kinderen raken van streek van

alle herrie en sommige beginnen te huilen en te schreeuwen. Ook ik

schrik van het lawaai dat de devote sfeer van de biddende monniken zo

abrupt verbreekt. Schoorvoetend nemen de kinderen plaats op het kleed

voor de geïmproviseerde tempel.

Mevrouw Saparamadu en ik gaan bij de kinderen zitten. Met hun

witte sari’s, hun donkere haren en hun grote ogen doen ze me denken

aan de poppen in de poppenhoek op school. Doodstil zitten ze te wach-

ten op wat er gaat gebeuren. De monniken prevelen ondertussen voor

mij onverstaanbare teksten. Er zijn zeker tweehonderd mensen aanwe-

zig bij de ceremonie. Ik vraag mij af of ik het de hele nacht volhoud in

lotushouding, devoot luisterend naar iets waar ik niets van versta. En de

kindertjes dan? Moeten die ook de hele nacht hier blijven? Dat is toch

geen doen! En dan de herrie van de trommels waar de kinderen constant

van schrikken. Dat is toch psychologisch niet verantwoord? Moet ik

ingrijpen? Ik besluit dat toch maar niet te doen. Immers: ’s lands wijs,

’s lands eer. Dus wie ben ik om hier iets van te zeggen? 

Na verloop van tijd vallen de kinderen een voor een in slaap. Op twee

jongetjes na. Die blijven geheel gehypnotiseerd zitten. Ik zoek oogcon-

tact met ze, maar ik krijg geen enkele reactie. Ik begin een van de jonge-

tjes over zijn rug te strelen, maar nog vertoont hij geen enkele reactie.

Zelfs geen geknipper met zijn ogen. Ook als ik mijn hand voor zijn

gezicht beweeg, reageert hij niet. Het is heel angstaanjagend en ik vraag
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me af wat dit jongetje heeft meegemaakt. Eigenlijk spreekt zijn gezicht

boekdelen, want nog nooit heb ik zulke lege en holle ogen gezien bij een

kind.

Na verloop van tijd vallen beide jongetjes toch in een rusteloze slaap.

Elke keer als ze wakker schrikken, gaan ze rechtop zitten om vervolgens

weer om te vallen van de slaap. Twee dagen later hoor ik van een arts dat

de twee jongetjes een shock hebben. Ze worden onder behandeling

gesteld van een kinderpsycholoog.

Ondertussen gaat de ceremonie gewoon door. Ik moet van de pijn in

mijn rug iedere keer gaan verzitten. Ik sla de muggen en vliegen van me

af. Het lijkt wel of ik de enige ben die hier last van heeft. De rest van het

gezelschap, en zeker de lokale bevolking, zit stil en kaarsrecht op de

harde vloer en bidt en mediteert. Tegen twee uur ’s nachts houd ik het

niet meer uit. Ik ben bijna opgegeten door de muggen en het gevoel in

mijn benen en voeten is helemaal weg. Als een oude vrouw sta ik op en

ik loop het vertrek uit. Het zal wel ongepast zijn, maar ik kan echt niet

langer in de lotushouding zitten. Morgenochtend ga ik mij wel veront-

schuldigen. Dick gaat met mij mee naar het hotel, waar we nog even

kunnen slapen.

Om vijf uur in de ochtend zijn we weer terug en we zien dat de kinde-

ren toch naar hun bedjes zijn gebracht. De andere aanwezigen hebben

zich niet verroerd en ze zitten nog altijd in dezelfde houding. Onge-

looflijk hoe zij dit kunnen volhouden.

Als de eerste zonnestralen het huis bereiken, is de ceremonie ten

einde. Er volgt een ontbijt en iedereen is blij en opgetogen. Lokale ver-

slaggevers nemen interviews af en ik schud veel handen van vast belang-

rijke mensen.

Na het ontbijt volgt nog een ceremonie: het leggen van de eerste steen

voor de nieuwbouw van de eerste woonpaviljoens. Rieten mandjes met

olielampjes hangen aan takken. Een cassettespeler speelt krakerig het

Sri Lankaanse volkslied, terwijl de aanwezigen heel eerbiedig bij een

vers gegraven greppel staan.

Samen met mevrouw Saparamadu stap ik met een steen in mijn hand

in de greppel, gevolgd door de architect Peter Derks en de lokale archi-
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tect Mohan Saparamadu. Dan klinkt het Nederlandse volkslied op de

krakende geluidsinstallatie en mogen we de stenen in de greppel leg-

gen. Wat cement erover en de eerste steen is gelegd. Nogmaals klinken

de volksliederen en de Sri Lankaanse en de Nederlandse vlag worden

gehesen.

Terwijl ik uit de greppel kruip, moet ik in mezelf lachen. Het gaat ook

allemaal een beetje klungelig. Ik ben blij dat de hoofdsponsor van de

nieuwbouw, De Lage Landen, niet speciaal voor deze eerste steen is

gekomen. Stel je voor dat een vertegenwoordiger speciaal is komen over-

vliegen en 24 uur onderweg is om zo de eerste steen te leggen! Hoe dan

ook, hij ligt. En daarmee is een begin gemaakt met de negentien woon-

paviljoens op deze plek. Het zijn allemaal kleine, maar wel complete

woningen, die elk plaats bieden aan acht kinderen en een oppasmoeder.

Nu ik hier zo bij die greppel sta, kan ik mij niet voorstellen dat deze

paar stenen de basis vormen voor een heel kinderdorp. ’s Middags zie ik

al een dertigtal bouwvakkers aan het werk met de fundering.

De volgende dag wordt er weer een eerste steen gelegd. Nu voor de

nieuwbouw van de Government School, waar acht nieuwe leslokalen

worden gebouwd. Het is ook de school waar straks de kinderen van het

weeshuis naartoe gaan. De nieuwbouw krijgt in tegenstelling tot de

bestaande bebouwing vensters, een waterdicht dak en elektriciteit. Er

komen namelijk computers in te staan. Bovendien biedt de school straks

onderdak aan een bibliotheek.

Er komt ook een toiletgebouw, want al telt de school 350 leerlingen,

toiletten zijn er niet. De directeur huist in een donker hok zonder

ramen, het schoolmeubilair is minstens vijftig jaar oud en de vloeren

zijn versleten. Ik moet echt goed kijken waar ik loop om niet in een gat

te vallen. Buiten, in het gras onder een boom, geeft iemand les.

De ontvangst op de school is niettemin geweldig. Alle leerlingen staan

met oranje vlaggetjes, ook de nationale kleur van Sri Lanka, te wachten

op onze komst, keurig gerangschikt van klein naar groot. Ze staan bij

een poort die is versierd met crêpepapier bloemen in prachtige vormen

en kleuren en guirlandes van palmbladeren. De kinderen dragen alle-

maal een spierwit schooluniformpje met stropdas en ze houden een
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lotusbloem in hun handen. Ze stralen van oor tot oor en met grote ogen

kijken ze ons aan. Shanna Breukhoven legt uit naam van haar ouders en

de Free Record Shop de eerste steen. Zij geniet enorm van het spektakel

en blij lopen we met alle kinderen over het schoolplein naar een geïm-

proviseerde tent, waar de monniken op ons wachten. Het schoolhoofd,

voor de gelegenheid gestoken in een nieuw, wit overhemd, heet ons wel-

kom.

Vanuit Colombo is een parlementariër overgekomen om de ceremonie

bij te wonen. Ik herken hem onmiddellijk. Het is de man die ons heeft

geholpen bij de inklaring van de containers en die ons ooit heeft verteld

dat hij hier op school heeft gezeten. Wat een eer om hem hier te zien. De

monniken bidden, de kinderen zijn doodstil. Dan begint het hoofd van

de school aan zijn speech in het Singalees. Ik hoor Shanna’s naam en die

van mij geregeld noemen en zie dan de leerlingen respectvol kijken. Als

het juiste moment is aangebroken en de zon gunstig staat ten opzichte

van de maan en sterren, kunnen we de eerste steen leggen. Ook in een

greppeltje. Shanna staat er wat lacherig bij. Het lijkt ook net een graf

waar we instappen. De volksliederen klinken en de vlaggen worden

gehesen. Met het Wilhelmus op de achtergrond is het net of ik olym-

pisch goud heb gehaald. Het is ook zo mooi om dit te mogen doen.

Shanna legt de eerste steen en de kinderen applaudisseren luid.

Vervolgens houdt Shanna een speech. In het Engels vertelt zij de kinde-

ren hoe belangrijk het is om je best te doen op school. Ze doet het gewel-

dig. Iedereen is onder de indruk. De vrijwilligers delen pakketjes uit met

schoolmaterialen voor de kinderen. Na afloop serveren de kinderen thee

en zelfgebakken koekjes. De leerkrachten zijn bij ons niet weg te slaan.

Toeval bestaat niet

Op de een of andere manier staan de zon, de maan en de sterren heel

gunstig de afgelopen maanden. Alles lijkt op mijn pad te komen alsof

het de normaalste zaak van de wereld is. Belemmeringen worden als

vanzelf opgeheven en ik vraag me bijna niet meer af of iets wel zal gaan

lukken. Vanaf het begin, toen ik 24 dozen antibiotica wist te regelen als
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particuliere hulpverlener, lijkt het of alles meezit. Is het een aaneenscha-

keling van toevalligheden, of is het geluk? 

Het inzamelen van hulpgoederen blijkt een groot succes, het idee van

het adopteren van een bordje, een bedje, een bekertje en een schoolbank-

je slaat aan en de werkvakanties hebben tot nu toe 220 vrijwilligers

opgeleverd. Het is net of ik elke keer op het juiste moment de juiste

mensen ontmoet. Waar ze allemaal vandaan komen? Ik weet het echt

niet. Roep cementmolen en hij staat voor de deur. Verzoek om drukwerk

en ik vind een drukker die alles gratis doet. Vraag om professionele hulp

en er zitten allemaal specialisten aan de keukentafel.

Het is soms niet te bevatten hoe de dingen samenvallen. Alsof het

ergens vandaan bestuurd wordt. Neem het leggen van de eerste steen

van de Government School in Sri Lanka op 16 mei. Het had elke wille-

keurige datum kunnen zijn, maar juist op de sterfdag van mijn vader sta

ik de Nederlandse vlag te hijsen en klinkt het Wilhelmus. Niet alleen de

datum, zelfs het tijdstip komt overeen. Het is om eng van te worden.

In de Libelle van augustus staat een artikel over het weeshuis. Het

vrouwenblad maakt van de gelegenheid gebruik om mij te nomineren

voor ‘Libelle Ster van het Jaar’. En geloof het of niet, de Libelle verschijnt

op mijn vaders verjaardag. Zo doet zich elke keer weer iets voor waarbij

ik denk dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik kan het niet omschrij-

ven en ik heb er geen verklaring voor, toch gebeurt het en dan denk ik:

dit kan niet waar zijn.

Nog een voorbeeld: Dennis, een Sri Lankaans jongetje dat elke keer

weer mijn pad kruist. Dennis is een van de honderdvijftig kinderen die

staan ingeschreven bij het weeshuis voor begeleiding en naschoolse

opvang en voor wie een spaarbankboekje is geopend. Als ik ergens aan

de zuidkust ben, kom ik hem tegen. Zo bezoek ik met de vertegenwoor-

diger van de kinderbescherming een opvangkamp en daar zie ik Dennis

met zijn zwangere zusje in een tent. Tijdens een gesprek met de hoofd-

onderwijzer in Galle zit Dennis in zijn klas. Bij een bezoek aan het zie-

kenhuis staat Dennis buiten te wachten op de bevalling van zijn zusje.

Terwijl de zuidkust duizenden kinderen telt en Dennis minstens acht

kilometer van het weeshuis vandaan woont, kom ik hem altijd tegen in

die paar dagen per maand dat ik in Sri Lanka ben. Of het toeval is of
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geluk, of een samenloop van omstandigheden, ik weet het niet. Eén ding

weet ik zeker: de dingen lopen zoals ze moeten lopen en blijkbaar is dit

alles voorbestemd. Ik voel me er gelukkig onder en heb een compleet

nieuwe uitdaging in mijn leven gevonden. Een uitdaging die ervoor

zorgt dat ik de hele wereld aankan. Het doet me beseffen dat wat ik doe

het belangrijkste doel is in mijn leven!

Zoveel mooie en bijzondere momenten

Elke dag doen zich wel weer mooie momenten voor. Een bosje bloe-

men dat wordt bezorgd, een lief kaartje, een klein gedichtje via de e-

mail. Allemaal heel lieve reacties van vrienden van het weeshuis.

Uit Heteren komt een geboortekaartje van Indy. Ik ken niemand in

Heteren en bekijk nieuwsgierig het kaartje. Op de linkerzijde staat het

beeldmerk van Stichting Weeshuis met het gironummer als cadeautip.

Een gehandicapte vrouw onderneemt een sponsortocht van duizend

kilometer door Nederland met haar scootmobiel. Ik bezoek deze Turbo

Els, zoals ze zichzelf noemt, aan het begin en het einde van haar tocht. Els

zet zich in voor het lot van anderen, ondanks alle pech in haar eigen leven.

Op een zaterdagavond krijg ik een telefoontje van een kortademige

vrouw. Ik kan haar nauwelijks verstaan. Het is mevrouw Van Vliet uit

Zuid-Afrika met de vraag of het geld al binnen is op onze rekening. Met

moeite vertelt ze dat ze heel ernstig ziek is en dat ze een bedrag aan ons

heeft overgemaakt voor de kinderen in Sri Lanka. Drie dagen later komt

er een bedrag binnen uit Kaapstad van ruim tweehonderdduizend euro!

Daarna heb ik mevrouw Van Vliet diverse keren gebeld, maar zij neemt

niet op. Uiteindelijk krijg ik een nichtje aan de telefoon. Zij vertelt dat

mevrouw is overleden. Helaas heb ik haar nooit persoonlijk kunnen

bedanken. In het weeshuis hangt een herinnering aan deze bijzondere

vrouw.

Bijzonder is ook onze fan meneer Boersma, uit het Ouderencentrum

in Zevenaar. Deze krasse tachtiger is de enige bewoner van het centrum

met een internetaansluiting. Na ontvangst van de nieuwsbrief belegt hij

elke keer een bijeenkomst voor alle bewoners om zo het laatste nieuws

over te brengen.
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In Rotterdam laten Stijn en Querien bij de kerkelijke inzegening van

hun huwelijk een presentatie geven over het weeshuis. De opbrengst van

de collecte gaat naar ons.

Honderden tekeningen en brieven van kinderen heb ik in mijn koffer

meegenomen naar Sri Lanka.

En zo komen er elke dag wel honderd e-mails binnen van bekenden en

onbekenden. Zomaar, om ons te prijzen met ons werk, of met een vraag

over een werkvakantie. Over donaties die onderweg zijn en over acties

die van start gaan. Of iemand wenst me ‘goede reis’, als ik weer naar Sri

Lanka ga.

Er ontstaan vriendschappen tussen de vrijwilligers en er worden aan

de lopende band reünies georganiseerd.

Elke dag is bijzonder door alle medeleven en betrokkenheid en het

verbaast mij elke keer weer tot hoeveel saamhorigheid onze stichting

leidt! 
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s t r u c t u u r

Een studiebeurs

Tijdens een bezoek aan Koggala krijg ik van meneer en mevrouw

Saparamadu de vraag of de stichting wil bijdragen aan de studie van een

aantal studenten. Ik vraag naar de kosten. Het doel van de stichting is

immers het realiseren en in stand houden van het weeshuis en daar is

nog heel wat geld voor nodig. Het gaat om een kleine groep. De afspra-

ken zijn al gemaakt, maar als ik het geen goed idee vind, kan ik afbellen.

Ik sta voor een dilemma. De studenten verheugen er zich waarschijn-

lijk op en bij afwijzing ben ik de boeman. Ik overleg met Saskia en we

besluiten ze uit te nodigen. Het zijn meisjes en jongens uit de regio en

in principe sluit dat aan bij de doelstelling van de stichting om ook kin-

deren te helpen met onderwijs als ze in hun eigen community blijven

wonen. De volgende ochtend worden we al vroeg gewekt, want er wach-

ten acht studenten bij de receptie. Ze zijn keurig gekleed en zichtbaar

zenuwachtig.
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Samen met meneer en mevrouw Saparamadu nodigen we de studen-

ten uit om hun verhaal te vertellen. Daar zit ik dan te kijken naar een

heel schriel meisje dat zenuwachtig en heel zachtjes in het Engels begint

te vertellen. Ik versta er nauwelijks wat van. Mevrouw Saparamadu

vraagt haar iets harder te praten. Dan begint ze te huilen en zegt dat ze

van de zenuwen haast niet kan praten. Ze staat te wiebelen op haar

benen en wrijft zich constant over haar buik. Het blijft lange tijd stil in

het kantoortje. Het meisje snakt naar adem.

“You are wearing a beautiful dress”, zeg ik, om de stilte te verbreken.

Ze vertelt dat het de jurk van haar moeder is die met de tsunami is

omgekomen. Ik krijg het moeilijk en het voelt afschuwelijk om hier te

zitten en om te beoordelen of dit meisje wel of niet mag gaan studeren.

Uiteindelijk vertelt ze dat ze zo graag een lerarenopleiding wil volgen

aan de universiteit van Colombo. Ze kan goed leren, maar haar vader is

boer en hij heeft geen geld. De studie wordt weliswaar betaald door de

overheid, maar niet de boeken en het lesmateriaal, noch het verblijf in

Colombo en de eventuele reiskosten als ze een weekendje naar huis wil

om haar vader en haar kleine broertje te bezoeken. De kosten bedragen

twintig euro per maand voor een periode van vier jaar en als zij heel erg

haar best doet, lukt het haar misschien in drie jaar, vertelt ze.

“What do you think?”, vraagt mevrouw Saparamadu aan Saskia en

mij.

Ik zou wel willen schreeuwen ‘Wat doen we hier? Help dit kind!’, maar

ik houd me in. We zeggen toe haar te zullen helpen.

“Al moet ik het zelf betalen”, voegt Saskia er nog aan toe.

Het meisje is zo blij dat ze opnieuw begint te huilen. Ze buigt zo diep

dat ze met haar hoofd onze voeten aanraakt. Ik krijg een brok in mijn

keel en Saskia pinkt een traan weg.

Wat is dit? Wat gebeurt hier, schiet het door mijn hoofd. Dit voelt echt

niet goed om hier te zitten met een snikkend meisje aan mijn voeten! 

Dat past bij onze cultuur en de lage buiging is een teken van groot res-

pect, verklaart mevrouw Saparamadu het gedrag van het meisje. Dat kan

wel zo zijn, maar ik vind het behoorlijk feodaal en heb er eigenlijk geen

woorden voor. Bij het afscheid vraag ik het meisje of ze ons en de kinde-

ren in het weeshuis wil helpen met Engelse les. Diezelfde middag zie ik
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haar al op de veranda van het weeshuis zitten met vier kinderen om zich

heen. Ze lacht en zwaait, als ze ons ziet.

De volgende student is een jongen. Hij is de beste leerling van de regio

en laat ons vol trots een krantenartikel zien waarin dat staat. Zijn Engels

is luid en duidelijk en hij vertelt dat hij accountant wil worden. Rekenen

is zijn sterkste kant en hij vindt boekhouden het mooiste dat er is. Hij

praat maar door en hij doet er alles aan om ons te overtuigen dat ook hij

naar de universiteit kan. Het is opvallend dat zijn Engels zo goed is. Als

ik vraag waar hij dit geleerd heeft, begrijpt hij mij echter niet. Ik herhaal

mijn vraag, maar weer reageert hij niet. Mevrouw Saparamadu herhaalt

de vraag in het Singalees. Hij denkt even na en vertelt dat hij Engels

geleerd heeft door veel boeken te lezen. Maar als er een onverwachte

vraag komt, heeft hij het antwoord niet direct paraat. We besluiten ook

hem zijn beurs te geven op voorwaarde dat hij ons komt helpen in de

vakanties en in de weekenden als hij in het dorp verblijft. Een paar

dagen later zit hij te boekhouden op het kantoor van meneer Da Silva,

de manager van het weeshuis.

Uiteindelijk krijgen alle studenten de studiebeurs die ze nodig heb-

ben. De een wil rechten studeren, de ander medicijnen. Ook het meisje

dat danseres wil worden, maar niet of nauwelijks Engels spreekt, krijgt

een beurs. Zo krijgen alle acht studenten een nieuwe toekomst en voor

later misschien wel een baan in ons weeshuis. Ze wonen tenslotte alle-

maal in de buurt. Het voelt goed om ze te helpen, maar de manier waar-

op doet mij denken aan de koloniale tijd en daar heb ik heel veel moeite

mee. Het past misschien in hun cultuur, maar niet in die van mij.

Opstartproblemen

Er wonen nu vijftien kinderen in het tehuis en het is een drukte van

belang. De keuken is volledig geïnstalleerd en twee koks maken hier

dagelijks met veel plezier de maaltijden voor de kinderen. ’s Ochtends

rijst en curry, ’s middags weer en ’s avonds opnieuw. De ene keer met

groenten en vis, de andere keer met groenten en vlees. Niet zo gevari-
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eerd als wij eten in Nederland, maar zolang de kinderen er lekker van

smullen, zal het wel goed zijn! 

De manager zit de hele dag achter zijn computer in zijn kantoortje.

Dat ziet er indrukwekkend uit. Voor hem ligt een schriftje waarin hij

alles opschrijft met potlood. Als het goed is wat hij geschreven heeft,

pakt hij een echte balpen en schrijft hij het over. De computer moest hij

absoluut hebben, alleen gebruiken doet hij hem niet! 

De kinderverzorgsters zijn lief en lachen verlegen, de hele dag. Ze zijn

een beetje te lief naar mijn idee, want van echt opvoeden is nog geen

sprake. De beveiligingsbeambten hebben zowel in de voor- als in de ach-

tertuin tafels en stoelen neergezet. Het zijn drie uiterst serieuze mannen

in uniform die de hele dag zitten en registreren wie er in en uit gaat.

De kinderen maken er een bende van. Met hun bordjes rennen ze door

de gebouwen en springen ze op de bedden. De lakens, muren en vloeren

liggen vol met eten en de schoonmaaksters lopen erachteraan met de

bezem. Sommige kinderen zitten er stilletjes bij en willen niet eten. Een

jongetje ligt onder de tafel en schreeuwt alleen maar. In de speeltuin zit-

ten nog drie kleine meisjes, die blijkbaar geen honger hebben. De gewas-

sen schooluniformpjes hangen aan de waslijn en voor de vierde keer die

dag komt de regen met bakken uit de hemel. De wasmachine die staat

te glimmen in de wasruimte, is nog niet aangesloten. De knaloranje

cementmolen staat keurig schoongemaakt en in plastic verpakt op het

terrein, terwijl de bouwvakkers gewoon doorgaan met hun met specie

gevulde wokpannetjes. Het nieuwe sanitairgebouw heeft zogenaamde

‘hangpotten’ (sta-wc’s) en goede douches. De kinderen hebben hun

onderbroekje nog aan terwijl ze elkaar natgooien met een emmer water

in plaats van onder de douches te gaan staan. De bedden zijn keurig

opgemaakt en bij elk bed ligt een matje, waarop de kinderen slapen. Het

speelgoed ligt verspreid over het hele terrein. Dit is mijn droom: een

weeshuis in Sri Lanka. Alleen had ik er een heel andere voorstelling van!

Wat een puinhoop, wat een bende.

Het hoofd van de verzorging komt blij en trots naar me toe en vraagt: 

“Are you happy, madam?” Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Dan

komt een stralende manager in een keurig gesteven overhemd en met

kaarsrechte rug op mij af en vraagt: “It’s very well organized, don’t you

think so, madam?”.
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Ik weet weer niet wat ik hierop moet zeggen. Is het aan mij om hier in

te grijpen en deze blije en trotse mensen te zeggen dat het eigenlijk een

puinhoop is? Geschrokken verlaat ik het terrein op zoek naar meneer en

mevrouw Saparamadu. Ik tref het. Zij zitten aan de lunch in het hotel

met hun zoon en schoondochter. Ik sluit me bij hen aan. Ik begin het

gesprek door te zeggen dat ik zojuist in het tehuis ben geweest. De zoon

en schoondochter vertellen dat zij de vorige dag zijn geweest en ik vraag

hoe zij het daar nu vinden. De zoon houdt zich op de vlakte en begint in

zijn eten te roeren. De schoondochter steekt van wal en zegt dat het nog

niet helemaal loopt zoals zij zich had voorgesteld. Zelf heeft ze ook twee

kinderen, ze probeert hun discipline te leren. Iets wat volgens haar ont-

breekt in het weeshuis.

Gelukkig! Het ligt dus niet alleen aan mij. Mijn westerse opvoeding

valt natuurlijk niet te vergelijken met de opvoeding van kinderen hier.

Toch maak ik me wel zorgen over de ongedisciplineerdheid waarmee

het tehuis nu gerund wordt. Natuurlijk hebben de kinderen het ver-

schrikkelijk moeilijk in hun nieuwe woonomgeving na alles wat ze heb-

ben meegemaakt, maar toch.

De twee echtparen aan tafel luisteren aandachtig naar mijn bevindin-

gen die ik voorzichtig formuleer. Ik wil niet overkomen als iemand die

het hier wel even gaat bepalen, maar als ik eraan denk dat er straks hon-

derdvijftig kinderen wonen in het weeshuis, dan moet er toch echt iets

veranderen. De kinderen weten niet beter, maar de staf moet professio-

neler, die moet worden geïnstrueerd.

We praten heel lang en mevrouw Saparamadu geef toe dat er nog wat

hick-ups (opstartproblemen) zijn. Ik denk dat zij de staf zelf heeft gese-

lecteerd en geen gezichtsverlies wil lijden. Meneer Da Silva zou echt een

goede manager zijn, want hij is ooit directeur van een school met twee-

duizend leerlingen geweest. Dat zegt mij niets en zeker niet wanneer ik

hem achter zijn bureau zie zitten met zijn potlood en schriftje.

We bespreken ook de kwestie met de kleedjes. Wat blijkt namelijk: de

kinderen willen niet in de bedden slapen. Ze geven de voorkeur aan hun

kleedje op de grond. Ik stel voor om de kleedjes op de matras te leggen.

Het blijkt te werken. Als ik twee dagen later om het hoekje kijk van een
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van de slaapkamers, liggen de kinderen in bed, op het kleedje! Het is

maar een heel klein dingetje, maar ik ben er blij mee. Het blijft lastig om

twee werelden bij elkaar te brengen. Onze wereld met alle regeltjes en

gewoontes en hun wereld waar het leven wordt bepaald door de vraag of

er wel wat te eten is die dag. Beide werelden denken dat het zo hoort.

Structuur 

Titia Streutker heeft een pedagogische achtergrond als onderwijskun-

dige en ze neemt als vrijwilligster drie maanden lang de coördinatie op

zich in het begeleiden van de vrijwilligers, het verdelen van de diverse

werkzaamheden en het aansturen van het opvoedkundige programma.

Een hele nieuwe fase breekt aan en Titia doet het geweldig. Er komt een

vast programma voor de kinderen in verschillende leeftijden zodat ze

weten waar ze aan toe zijn: muziekles, tekenen, dansen, spelen in de

speeltuin, en alles op gezette tijden. Het middagdutje dat de kleintjes

toch echt nog blijken nodig te hebben, wordt ingepast. Praktische

zaken, zoals het schoonhouden van het sanitair en het soppen van de

keuken, worden vaste onderdelen. Overal hangen schema’s. De staf moet

erg wennen aan al deze regeltjes. Het duurt even voordat alles draait,

maar uiteindelijk komt er regelmaat in, al gebeuren er nog altijd dingen

die voor ons niet te bevatten zijn.

Om 17.00 uur worden de muzieklessen gegeven. Een uiterst charmante

lerares zingt, danst en bespeelt muziekinstrumenten met de kinderen.

Ze heeft van een vrijwilliger een muziekinstallatie gekregen met een cd

met Sri Lankaanse kinderliedjes. De cd is het teken dat alle kinderen

onmiddellijk naar de recreatieruimte moeten komen. Ze krijgen eerst

een kopje thee met een biscuitje en gaan dan gezellig muziek maken met

elkaar. Het werkt en de kinderen zijn een en al aandacht. Totdat de dagen

erna constant dezelfde muziek door de ruimte schalt. De installatie staat

duidelijk op repeat. Weg herkenning, weg start van de muziekles! Als het

probleem aan de staf wordt voorgelegd, kijken ze eerst onbegrijpend om

zich heen, maar na twee dagen begrijpen ze de bedoeling.

Een ander voorbeeld betreft de kleding. Alle kinderen hebben twee

setjes kleding. Ze dragen om de dag een schoon setje. Na verloop van
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tijd verslijt de kleding en moet deze vervangen worden. We hebben

immers kasten vol kleding. Laat iedereen er maar lekker fris en schoon

bijlopen. Van de staf hoeft dat niet. Eigenlijk vinden ze één setje al

genoeg! De kleren drogen immers snel in de zon en de kinderen kunnen

best een paar uurtjes zonder kleren rondlopen. Het is warm genoeg! 

Naarmate de weken vorderen en er meer Nederlandse vrijwilligers

meehelpen, komt er steeds meer structuur. Het speelgoed wordt keurig

opgeborgen in kasten, met een eigen kleur voor elke leeftijdsgroep. Zelfs

het gezamenlijke eten in de grote eetzaal verloopt een stuk beter. Voor

het eten wast elk kind zijn handjes in een grote bak water. Iedereen blijft

rustig aan tafel zitten, ook al is het bordje al leeg. Vervolgens worden de

lege bordjes naar de keuken gebracht. Iedereen eet hier met zijn handen.

Dat doet zelfs de belangrijkste zakenman in dit land. Lekker met je vin-

gers balletjes draaien van de curry en dit door de rijst rollen. Ik kan er

uren naar kijken!

De Grootste Familie van Sri Lanka

We bouwen aan de ‘Grootste Familie van Sri Lanka’. Het grondgebied

van het weeshuis leent er zich voor. Het terrein is geschikt om er een

heel nieuw kinderdorp neer te zetten en de bestaande bebouwing kan

dienen als lesruimte waar de kinderen worden voorbereid op een toe-

komst met een baan anders dan die van naaister of visser. De werkgele-

genheid in het zuiden van Sri Lanka is namelijk erg beperkt. De grootste

werkgever en de belangrijkste bron van inkomsten vormt de kleding-

industrie. Bijna zestig procent van alle verkochte kleding in Europa

komt hiervandaan. Alle grote merken en private labels worden hier in

elkaar gezet in grote naaimachinefabrieken, de garment factories. Elke

ochtend om zeven uur vertrekken duizenden meisjes en vrouwen naar

de fabrieken om daar de hele dag achter de naaimachine te zitten. Op

zich is er niets mis met deze manier van broodwinning, maar er is sim-

pelweg geen andere keuze voor meisjes. Voor jongens net zo min.

Jongens worden visser. Als vader een bootje heeft, is dat een groot voor-

deel. Is er geen boot, dan moeten ze door het leven als paalvisser. Uren
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en dagen achtereen met een lijntje zitten op een paal tot ze een vis van-

gen. Het lijkt een relaxed bestaan en in principe is ook hier niets op

tegen. Maar ook hier geldt dat ze geen keus hebben. Er is geen geld om

te leren en studeren.

Daarom wil het weeshuis de kinderen Engels leren en handvaardighe-

den als schilderen, timmeren, mechanica en elektronica. Maar ook ver-

zorgende beroepen als kapper, verpleegster en kinder- of bejaardenver-

zorgster behoren tot de mogelijkheden, evenals een computeropleiding

of een opleiding in de toeristische sector.

De stichting heeft onder meer tot doel plaats te bieden aan driehon-

derd kinderen. Honderdvijftig weeskinderen staan onder voogdijschap

van het Somawathi Holland House of Hope en zijn tot hun 21e levens-

jaar verzekerd van eten, drinken, opvoeding en studie. De kinderen wor-

den toegekend door de Probation, de Kinderbescherming. En in dit

land, waar nog een oude Engelse traditie geldt, wordt daar heel serieus

mee omgegaan. De bestuursleden van de stichting en ik hebben daar

geen enkele invloed op. Van elk kind is gecontroleerd of het echt geen

ouders of familieleden meer heeft die eventueel voor het weesje kunnen

zorgen. Naast de honderdvijftig weeskinderen zijn er nog eens honderd-

vijftig kinderen die onder onze zorg vallen, maar niet onder voogdijs-

chap staan van het weeshuis. Deze kinderen wonen nog bij familie of

zijn opgenomen in de gemeenschap. Als Foster child en ingeschreven bij

ons tehuis ontvangen zij maandelijks een financiële bijdrage voor

onderhoud en educatie en draaien ze mee met het programma van het

weeshuis. Ze krijgen eten, drinken, onderwijs en medische en psycholo-

gische ondersteuning.

In 2006 komt er een klein ziekenhuis op het terrein van het

Somawathi Holland House of Hope met een eerstehulppost voor kleine

medische behandelingen. Met driehonderdvijftig mensen op het terrein

zal er ongetwijfeld wel eens iets gebeuren. Verschillende specialisten,

zoals een kno-arts, een longarts en een gynaecoloog houden dan weke-

lijks spreekuur op de polikliniek. We hebben een complete tandarts-

uitrusting gekregen, zodat ook het kindergebit de nodige aandacht

krijgt. Er komt een kleine apotheek voor de hele regio. Al met al is het

ziekenhuis een grote aanwinst, want nu moet iedereen nog naar het
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ziekenhuis in Galle, vijftien kilometer verderop. Voor wie de bus kan

betalen niet zo ver, maar per fiets of te voet een heel eind.

In het begin waren het alleen maar plannen op papier met heel veel

ideeën over hoe het grondgebied zou worden ingedeeld. Een paar teke-

ningen van het kinderdorp, een schets van de nieuwe klaslokalen, een

plan voor de kleuterschool, een zorgplan voor de medische begeleiding.

Ik heb nooit durven dromen dat al die plannen langzaam maar zeker

werkelijkheid zouden worden.

Als ik nu zie wat er allemaal al is bereikt en hoe de eerste kinderen het

naar hun zin hebben, dan ben ik heel erg blij en best een beetje trots op

mezelf! Straks is alles klaar en vormen de driehonderd kinderen samen

met de oppasmoeders en een vijftigtal oudere dames die als oma funge-

ren, als het ware nieuwe gezinnen. En zo ontstaat er aan die zwaar

getroffen zuidkust van Sri Lanka langzaam maar zeker de ‘Grootste

Familie van Sri Lanka’, waarvan alle leden hopelijk weer een beetje

gelukkig worden.
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w e r k e l i j k h e i d

De lokale economie

Vlak na de ramp ligt de plaatselijke economie plat. Alles is vernietigd.

De visser heeft geen boot meer, de timmerman geen werkplaats en het

hotel geen kamers. En er is geen verzekering die de schade dekt. Het

lijkt erop dat de ramp grote gevolgen heeft op de lange termijn voor

zowel de lokale als de landelijke economie. Maar naarmate er meer vrij-

willigers en hulpverleners in het rampgebied actief zijn, begint de eco-

nomie weer te draaien.

De hotels verhuren kamers aan al die vrijwilligers en van de opbrengst

kan de schade worden hersteld, zodat er nog meer kamers verhuurd

kunnen worden. Alle vrijwilligers en hulpverleners die puin ruimen,

lusten na gedane arbeid wel wat te eten en te drinken. Dus de bar en het

restaurant van het hotel draaien op volle toeren.

Ook het internetcafé draait weer dankzij spiksplinternieuwe compu-

ters uit Nederland. Scholen langs de kust zijn door vrijwilligers en parti-

culiere hulpverleners hersteld en opnieuw ingericht. Bussen en vracht-
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wagens vol met materialen en buitenlandse vrijwilligers in de laadbak

rijden af en aan om weer een huis voor iemand te bouwen. Hotel

Koggala Beach, waar de vrijwilligers voor het weeshuis verblijven, heeft

aanvankelijk maar tien kamers op de eerste etage en vijf man bedienend

personeel. Nu er alleen al tweehonderdtwintig vrijwilligers op werk-

vakantie zijn, rinkelt de kassa. Langzaam maar zeker bereikt het hotel

weer zijn capaciteit van voor de ramp. Het hotel heeft alweer honderd-

vijftig medewerkers in dienst.

Onder een palmboombladeren afdakje wordt een restaurantje geves-

tigd. Niets bijzonders met vier plastic stoeltjes en een formica tafeltje.

Een koelkast heeft de restaurateur nog niet. Het biertje en het colaatje

worden gewoon snel per fiets bij de lokale supermarkt gehaald. Als ik

informeer of er ook gegeten kan worden, komt de eigenaresse met een

handgeschreven menukaart met daarop: ‘The Catch of the day.’

“Wat is de vangst van de dag?”, vraag ik nieuwsgierig.

“What ever you want, ma’am.”

Ik begrijp het niet. Ik zie nergens een keuken en ik kan mij niet voor-

stellen dat hier in the middle of nowhere alle gerechten zomaar voor-

handen zijn.

“Do you have lobster today?”, vraag ik.

Natuurlijk heeft ze dat. Ik vraag mij af of ik er wel goed aan doe om

hier iets te eten. Dit hutje heeft geen stroom, dus ook geen diepvries. Ik

twijfel, maar ik durf de vrouw niet teleur te stellen door te vertrekken.

Dan komt haar man naar mij toe. Gekleed in een sari staat hij voor me en

terwijl hij zijn mond opendoet, zie ik één voortand in knalrood tand-

vlees zitten.

“Come”, zegt hij, en ik moet mee naar zijn boot. Ik snap er niets van.

Ik vroeg om eten en niet om een boottochtje in zijn gammele catamaran.

Hij vertrekt zonder mij, terwijl ik terugkeer naar mijn tafeltje en wacht.

Na een kwartiertje is hij terug met een hele grote kreeft, die hij trots op

tafel legt.

“The catch of the day, ma’am. Very fresh!”

In het dorpje Habaraduwa, vlak bij het weeshuis, is een doe-het-zelf-

zaak. Een hut die er vanbinnen uitziet als de winkel van Stiefbeen en
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Zoon. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat of hangt er wel.

Zakken cement, blikken verf, spijkers, schroeven en moeren, hamers en

zagen, stukken hout en formica. Ik vraag naar batterijen en met een

zaklantaarn zoekt de eigenaar achter in de hut. Ja, gevonden! Ze zijn al

wel twee jaar over datum. Ik neem er genoegen mee, want in de directe

omgeving is dit de enige zaak waar je bouwbenodigdheden en klein

materiaal kunt kopen. De vrijwilligers komen er vaak. Gekscherend

wordt de zaak de Hubo-lookalike genoemd. De man heeft nog nooit

zoveel handel gedreven. Iedere maand als ik onderweg naar het wees-

huis de winkel passeer, staat hij lachend en zwaaiend voor zijn zaak, die

inmiddels is uitgebreid van één hut naar ten minste vijf aaneengesloten

hutten. Hij heeft ook extra personeel aangenomen. Er lopen zeker zeven

mannen rond die allemaal tegelijk gaan zoeken naar schuurpapier met

korrel 150 voor vrijwilliger Joop.

Ook de timmerman heeft inmiddels een ‘wereldzaak’. Waar hij altijd

in de schaduw van een boom zat te wachten op een opdracht, staat nu

een heus bedrijf. Het is een huisje van gezaagde planken en met een

palmbladeren dak waar wel vijftien mannen zagen, schuren en lakken.

Veel van het Gedore-gereedschap dat wij hebben gekregen, is naar deze

timmerwerkplaats gegaan. Het gereedschap hangt keurig aan grote spij-

kers in de hoek van het bedrijf. Glimmende hamers, allerlei zagen, een

ruime collectie schroevendraaiers en een vlakschuurmachine. Alles

wordt bewaakt door een geüniformeerde man die nauwkeurig regis-

treert welk gereedschap er wordt gebruikt en teruggebracht.

Op een groot stuk papier aan de wand staan de opdrachten van het

weeshuis: stellingen, een eettafel, lage tafeltjes voor de kleuterschool,

krukjes en lijsten voor de kunstwerken van Andy Warhol die ik van een

school uit Amersfoort heb gekregen en heb meegenomen in de handba-

gage. Het doet mij goed te zien hoe deze regio profiteert van ons project.

Zeker honderdvijftig mensen hebben werk dankzij de bouw van het

weeshuis. Of ze nu tuinman of tegelzetter zijn, iedereen kan weer iets

verdienen en weer langzaam een bestaan opbouwen. Maar het allerbe-

langrijkste in mijn ogen is dat de mensen weer lachen en plezier hebben

in de dingen die ze doen.
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Trust Agreement

De basis voor onze samenwerkingsovereenkomst, het masterplan,

staat al maanden op papier. Met adviesbureau Deloitte bespreken we in

Nederland en in Sri Lanka de inhoud van de samenwerkingsovereen-

komst. Aan bod komt onder meer de besteding van het geld en hoe die

te verantwoorden. Maar ook: hoe gaan we om met de getraumatiseerde

kinderen, hoeveel personeel is er nodig, welke educatie moeten we bie-

den en hoe wordt het terrein ingedeeld? Allemaal zaken die van groot

belang zijn en die vastgelegd moeten worden. Uiteindelijk ligt er een

dik rapport met kostenberekeningen op jaarbasis en berekeningen voor

de lange termijn. Zes miljoen euro is er nodig voor de komende vijftien

jaar. Ik heb nooit durven denken dat de stichting deze omvang zou krij-

gen en ik ben dan ook heel blij met de expertise van Twynstra Gudde en

de bijdragen van de bestuursleden en de Raad van Toezicht.

De contracten liggen klaar, het masterplan is gereed. Wat rest zijn

handtekeningen. Voor ons is handtekeningen zetten een logische zaak,

maar voor een Sri Lankaan is dat veel minder vanzelfsprekend. Met het

plaatsen van een officiële handtekening verplicht je jezelf aan het pro-

ject voor de lange termijn. Dat langetermijndenken is een Sri Lankaan

onbekend. Elke keer hebben we de contracten bij ons, als we met de

betrokken instanties en personen aan tafel zitten in Colombo. Helaas is

er altijd wel een reden waarom er niet wordt getekend: of er is iemand

ziek, of er staat een zin verkeerd geformuleerd, of we doen net alsof we

elkaar niet begrijpen als dat beter uitkomt.

Ondertussen gaat de renovatie van de bestaande gebouwen door en is

er al honderdduizend euro uitgegeven zonder een handtekening of een

overeenkomst op papier. Dat baart mij ernstige zorgen. Stel dat de

gebouwen straks klaar zijn en de grondeigenaren zien er toch van af om

met ons in zee te gaan. Of wat als men over vijf jaar besluit de samen-

werking te beëindigen? Waar gaan de kinderen dan naartoe? Wat als er

iets gebeurt op het terrein, bijvoorbeeld een kind dat wordt ontvoerd

door de Tamil Tijgers? Ik slaap er niet van en het zetten van de handte-

keningen wordt steeds maar verder uitgesteld. Waarom? De leden van de
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Trust zijn zorgvuldig geselecteerd om in teamverband dit project zon-

der onkostenvergoeding te laten slagen. Het bestuur bestaat uit zes Sri

Lankanen en drie Nederlanders. Dat is geheel conform de wensen, de

wetgeving en dat wat is afgesproken. In mijn ogen is er geen enkel gel-

dig argument voor de vertraging. Of heeft het misschien te maken met

de verborgen agenda?

Bij de eerstvolgende bijeenkomst stel ik de vertraging opnieuw ter

discussie en ik benadruk dat er zonder getekende overeenkomst geen

geld wordt overgemaakt. Ik voel me een keiharde zakenvrouw ten

opzichte van deze lieve boeddhisten die ook allemaal keihard werken

om het project te laten slagen. Opnieuw wordt de overeenkomst uit de

tas gehaald, gekopieerd en letter voor letter met elkaar doorgenomen.

Het duurt uren. Pas tegen elf uur ’s avonds zijn we op de laatste pagina

beland. Hier en daar wordt er nog een typefoutje gewijzigd, maar verder

is er geen enkele aanvulling of commentaar meer.

“Dus overmorgen hebben we een afspraak met de advocaat in

Colombo?”, vraag ik.

Dan stelt meneer Saparamadu een vraag waar hij waarschijnlijk al heel

lang mee rondloopt.

“Why do you do all this? What’s the reason why you like to help the

children?”

In alle eerlijkheid vertel ik hem over mijn liefde voor het land, mijn

betrokkenheid en medeleven met de slachtoffers van de tsunami en hoe

blij ik ben iets te doen voor de kinderen. Ik vertel ook dat ik het weeshuis

als mijn nieuwe levenstaak zie en dat ik al mijn tijd wil besteden om hier-

voor voldoende fondsen te werven. De heer Saparamadu zwijgt en kijkt

mij diep in mijn ogen aan. Dan zegt hij glimlachend: “Dan is het goed.”

Hij heeft blijkbaar getwijfeld aan onze goede bedoelingen. Dat is niet

zo vreemd vanuit zijn positie. Hij heeft jarenlange ervaring als zaken-

man en opeens heeft hij een partner in business die zich geheel belange-

loos inzet om gezamenlijk een miljoenenproject te realiseren. Geen

wonder dat hij zich afvraagt hoe oprecht die blonde dame met het hoog-

ste woord wel is.

Twee dagen later zitten alle negen leden van de Trust op het kantoor

van Deloitte in Colombo om de overeenkomst te ondertekenen. Saskia
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en ik zitten nog uren na te praten in ons hotel en we zijn er beiden van

overtuigd dat, al woon je hier vijfentwintig jaar, je een Sri Lankaan nooit

echt leert doorgronden!

Mijn nieuwe leven

Toen Dick vijf jaar geleden de eerste aandelen van zijn reisorganisatie

van de hand deed, kochten we een stukje grond met een ruïne in het

binnenland van Zuid-Spanje. Deze staat op een heuveltje met olijf-

bomen rondom. Een wekker heb je er niet nodig want koeien, geiten,

hanen en ezels laten je wel weten dat het ochtend is. Je kunt er de hele

dag lekker zitten en een beetje rommelen in en rond het huis dat we er

neer hebben gezet. Als we er zijn, bezoeken we oude stadjes, speurend

naar een leuk fonteintje of een oud beeldje voor het huis. We drinken

onderweg een lekker wijntje en we eten tapas. Er komt geregeld bezoek

over de vloer. Niet te lang, want: ‘Gasten en vis blijven maar drie dagen

fris’. Ik had al zitten puzzelen hoe ik mijn werk aan de hogeschool kon

combineren met mijn leven met Dick in Spanje. Ik had immers voldoen-

de schoolvakanties en al kost het dan een paar centen om op en neer te

vliegen, in principe zou het me moeten lukken mijn baan aan te hou-

den. Ik zou dat werk ook niet willen missen. Halverwege 2005 zou

Spanje een paar maanden per jaar deel gaan uitmaken van ons nieuwe

leven.

Toen kwam het telefoontje van doctor Prasad. Wat begon als een spon-

tane actie om mijn vriend te voorzien van medicijnen, groeide uit tot

een fulltimebaan die me in het begin meer dan honderdveertig uur in de

week van de straat hield. Mijn baan aan de Hogeschool heb ik eind

januari al opgezegd. Mijn leven stond volledig in het teken van het

weeshuis en ik dacht aan bijna niets anders meer. Ellenlange actielijsten

werkte ik uit aan het begin van elke week. Elk actiepunt kreeg het cijfer

1, 2 of 3, om de prioriteit te bepalen. Twee uur per dag hield ik open voor

onverwachte dingen. Ik kon per dag nooit inschatten hoeveel telefoon-

tjes ik kreeg, maar elk telefoontje leidde wel weer tot een nieuw actie-

punt. Veel heb ik kunnen overdragen aan de bestuursleden en vrijwilli-
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gers om me heen, maar heel veel moest ik toch zelf doen, omdat dona-

teurs alleen maar met mij wilden praten en cheques het liefst alleen aan

mij wilden uitreiken. Ik was, en ben, immers het gezicht van de stich-

ting.

Grauw en met dikke ogen van het slaaptekort neem ik elke ochtend

mijn e-mails door, schrijf ik persberichten en nieuwsbrieven en probeer

ik acties op te zetten en relaties te onderhouden. Na een verfrissende

douche snel de kwast over mijn bleke gezicht, oogschaduw op en lippen

stiften. Klaar om weer op pad te gaan. Ik reis stad en land af om de plan-

nen toe te lichten. Met een brede lach schud ik handen van organisato-

ren van actiecomités en benefietconcerten. Ik overleg met managers van

banken en accountants van adviesbureaus en ik breng verslag uit aan de

Raad van Toezicht. En tussendoor verblijf ik elke maand een week in Sri

Lanka voor besprekingen en een bezoek aan het Somawathi-weeshuis.

In Spanje ben ik sindsdien nog maar één keer geweest. Een weekje. Ik

moest en zou mijn verhaal opschrijven. Aanvankelijk deed ik het alleen

voor mezelf, om alles van me af te schrijven. Er is zoveel gebeurd dat ik

nauwelijks de tijd heb gehad om na te denken of om in alle rust terug te

kijken. De emoties over alles wat ik heb meegemaakt, stapelen zich op.

De vermoeidheid slaat toe en de tranen komen steeds sneller. Bij het

zien van een reclamespotje op televisie kon ik al volschieten. Dus werd

het tijd voor een break. Dagen achtereen heb ik achter de laptop gezeten

om mijn nieuwe leven op papier te zetten. Het leek wel een boek, toen ik

het terug las. Zoveel gebeurtenissen in zo’n korte tijd, zoveel meege-

maakt, zoveel emoties. En met mij als hoofdpersoon. Ik kan me nog

steeds niet voorstellen dat het mijn eigen verhaal is. Sterker nog: dat het

een waargebeurd verhaal is.

De vrijwilligers 

In de nieuwsbrief van 25 januari 2005 plaatsen we een oproep om te

assisteren bij de bouw en de renovatie, de tuinaanleg, het sorteren van

hulpgoederen en het verzorgen van het eten en drinken voor de vrijwil-
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ligers. De reactie is overweldigend. Er melden zich meer dan tweehon-

derd vrijwilligers aan. Niet alleen om te helpen in de bouw, maar ook

psychologen, hypnotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen, pedago-

gen, verpleegkundigen en kinderverzorgsters bieden hun diensten aan.

Helaas hebben we daar niets aan, hoe goed de bedoelingen van deze spe-

cialisten ook zijn. Het weeshuis is een boeddhistisch tehuis, waar de kin-

deren volgens traditionele normen en waarden worden begeleid en ver-

zorgd. Aanpakkers hebben we nodig om samen met de lokale mensen de

handen uit de mouwen te steken. Uiteindelijk boeken tweehonderd-

twintig vrijwilligers een reis op eigen kosten. Ze worden verwelkomd in

Hotel Koggala Beach en ingedeeld in verschillende werkgroepen. De

coördinator regelt het allemaal. Op grote lijsten worden de teams gefor-

meerd en de werkdagen ingepland. Het is allemaal te mooi om waar te

zijn.

Onder de meest bizarre omstandigheden sjouwen en buffelen de vrij-

willigers onder de snoeihete zon en in het vochtige klimaat. Hun inzet is

fantastisch. Alles verloopt op rolletjes. Alles? Nee, bijna alles. Een vrij-

williger heb je immers niet voor het uitzoeken. De enige gegevens die

wij krijgen, zijn een e-mailadres, een telefoonnummer en een geboorte-

datum. De motivatie hoor je pas later, als ze een paar dagen op Sri Lanka

zijn. Een enkeling blijkt op de vlucht voor problemen. De een vertelt

onophoudelijk hoe slecht het gaat sinds de scheiding, een ander mist de

kinderen, weer een ander vertelt over zijn of haar ontslag. Het is natuur-

lijk heel begrijpelijk dat emoties loskomen als je in een totaal andere

omgeving bent. Dat legt soms extra druk op de andere vrijwilligers en

de coördinatoren hebben er hun handen vol aan. Gelukkig zijn de echte

probleemgevallen op één hand te tellen en blijft de sfeer goed.

Veel vrijwilligers gaan voor de tweede of zelfs derde keer naar het

weeshuis om te helpen. Er komen na elke nieuwsbrief tientallen leuke

mails binnen. Het forum op de website telt bijna tweeduizend berichten

en verslagen van vrijwilligers. En nog altijd melden zich nieuwe vrijwil-

ligers aan.

Ene Marianne zegt haar baan op en verkoopt haar huis om voor lange-

re tijd te komen helpen. In het weeshuis ontmoet ik Ad, die besloten
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heeft ten minste drie maanden te blijven. Hij sjouwt wat af om met de

verkregen hulpgoederen de leslokalen in te richten. Daarnaast is hij de

man die de dagelijkse koffie en lunch verzorgt. Of neem bijvoorbeeld

Esmay, studente en van oorsprong Sri Lankaanse, die een maand lang

met plezier en liefde de kinderen verzorgt. Of Marja ter Brugge, die al

drie keer heen en weer is gevlogen, het redactieteam van Sanoma dat een

week lang de keuken schildert, de voormalig ambassadeur van Jemen

die de keuken poetst, de vutters uit Eindhoven die bijna vier weken ach-

tereen werken, de professionals van Slavenburg Bouw, de studenten van

het ROC die de computers installeren, het jeugdhockeyteam van HDM

dat een week lang schildert. En wat te denken van al die mensen die in

Nederland in ijskoude loodsen de hulpgoederen sorteren of in het snik-

hete Sri Lanka weer uitpakken? Of al die vrijwilligers die nog steeds

actie voeren om het weeshuis onder de aandacht te brengen, en iedereen

die bijna dagelijks assistentie verleent aan de keukentafel? En als vergoe-

ding krijgen ze een kopje koffie en soms een broodje. Iedereen verdient

wat mij betreft een lintje! 

De hulpverlening 

In het achterland van Weligama aan de zuidkust heb ik een afspraak

met doctor Prasad. Ik schrik als ik hem zie. Hij is zo mager en hij heeft

donkere kringen om zijn vermoeide ogen. Hij is verheugd dat ik er weer

ben en vol trots laat hij mij zijn nieuwe project zien: een opvangkamp

van houten hutjes op een heel groot terrein, veilig in het binnenland,

ver weg van de kust. Er staan zeker vijfhonderd hutjes die allemaal

bewoond zijn. Samen lopen we over het terrein. Een bewoner nodigt ons

uit om een kijkje te nemen in haar huis. Maar er valt niets te zien, want

er staat bijna niets. Ik zie een kartonnen doos met wat spulletjes en een

paar kleedjes op een vloer van klei. De kleedjes dienen ook als bed. Er

staat een pan op een gammel tafeltje. Welk huis of welke familie ik ook

bezoek, het is overal hetzelfde. Binnen een mum van tijd zit ik onder de

bulten van vliegen en ander ongedierte en krabbend baan ik mij een weg

door dit dorp. Naast het dorp ligt een stinkende sloot met schuimend

water. De vrouwen doen er hun was en een stukje verderop zie ik een
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oudere man gehurkt zijn behoefte doen in dezelfde sloot. Kinderen halen

emmertjes water uit de sloot ter verfrissing en ze spetteren er vrolijk op

los. Allerlei enge ziektes schieten door mijn hoofd en als ik naar de rode

bulten op mijn armen en benen kijk, denk ik dat ik er al door besmet

ben. Doctor Prasad is er trots op dat hij me dit kan laten zien, terwijl ik

eigenlijk niet weet hoe snel ik hier weg moet komen. Langzaam loop ik

richting uitgang. Het is leuk om hem weer te zien, maar de volgende keer

toch weer liever in de veilige omgeving van mijn hotel.

Bij de uitgang wapperen mooie blauwe vlaggen van Unicef en op een

paar houten hutjes hangen stickers van deze hulporganisatie. “Wat

geweldig dat je hulp hebt gekregen”, zeg ik tegen doctor Prasad.

Menigmaal heb ik zijn klaagzangen over het uitblijven van hulp aange-

hoord.

“Ja. Prachtig hè”, antwoordt Prasad.

Het ziet er veel professioneler uit met al die vlaggen. Ik vraag hoeveel

geld hij heeft gekregen van Unicef en de overheid om dit project te reali-

seren. Prasad vertelt dat dit opvangkamp met particuliere hulp uit

Nederland en met wat geld van vrienden uit Duitsland en Oostenrijk tot

stand is gekomen.

“Waarom hangen hier dan al die vlaggen?”, vraag ik nieuwsgierig.

“Unicef komt iedere week de septic tank legen”, vertelt Prasad.

Ik probeer hem voorzichtig duidelijk te maken dat al die vlaggen bij

andere hulpverleners de indruk kunnen wekken dat het project voor-

zien is en geen hulpverlening meer nodig heeft. Maar de doctor wil ner-

gens van weten.

“Anders legen ze toch nooit meer die septic tank, Marja!”

Ik laat het maar zo en ik zeg dat ik heel trots op hem ben.

De volgende ochtend heb ik weer een afspraak met doctor Prasad, nu

in het hotel. Hij is verdrietig en teleurgesteld in alles en iedereen. Hij

wil zo graag alle slachtoffers een betere plek geven, maar het lukt hem

niet. Prasad weet van de 2,66 miljard euro die er in totaal is ingezameld

in Nederland en in andere landen voor tsunami-hulp.

“Wanneer komt dat geld?”, vraagt hij.

“Er zijn tientallen delegaties langs geweest in glimmende fourwheel-
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drives”, vervolgt hij, “die mij en andere lokale hulpverleners hebben

geïnterviewd over de armoede en de nood. Ze hebben hun rapport ter

plaatse ingevuld en toegezegd terug te zullen komen om hulp te verle-

nen. Maar waar zijn ze nu? Iedereen belooft maar wat en er gebeurt

niets. Marja, wil jij niet eens bellen met Nederland en navraag doen? Jij

kent zoveel mensen in Nederland, jou moet dit toch lukken. Met die

medicijnen is het ook gelukt, waarom dan niet met een beetje geld voor

eten en drinken? Mijn mensen in het kamp worden steeds zieker en ik

kan ze niet helpen. Ze drinken het water uit die vieze sloot.”

Ik weet wat hij bedoelt en ik kijk weer naar mijn rode bulten op mijn

armen en benen.

Prasad vraagt verder: “Heb je waterzuiveringstabletten bij je, zodat ik

het water in de sloot kan reinigen? Nee? Wil je deze dan de volgende

keer meenemen? Heb jij nog kleding en schoenen voor de mensen, je

hebt toch zoveel spullen ingezameld en vervoerd. Mag ik kijken of er

iets voor mijn mensen bij is?”

Ik vraag een van de vrijwilligers een vrachtwagen te bestellen en spul-

len te sorteren. Alles wat we hebben aan medicijnen en verband wordt

een paar uur later ingeladen, samen met dozen vol kleding, schoenen en

speelgoed. Het is geen eten en drinken, maar het is toch iets. En doctor

Prasad is weer een beetje blij als hij dit straks kan uitdelen in het

opvangkamp.

“Jullie hebben toch een koningin in Nederland?”, vervolgt Prasad.

“Kan die niet eens komen kijken? Zij is toch de baas over iedereen en

kan het toch allemaal zo regelen?”

In Duitsland heeft Prasad gebeld met de secretaris van Helmut Kohl,

vertelt hij vol trots, maar ook Kohl kon niets doen, want hij is geen

bondskanselier meer.

“Terwijl hij wel in Sri Lanka was tijdens de tsunami, dus hij kan toch

wel iemand bellen in Duitsland? Hij weet toch hoe erg het hier is? En jij

Marja, jij heb toch zoveel geld in Nederland? Daar kun je mij toch ook

mee helpen?”

Het is aandoenlijk om Prasad zo zijn best te zien doen om hulp te krij-

gen. Maar wat kan ik doen? Een bedrag van het geld van de stichting aan
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hem overmaken mag ik niet. Dat geld is immers bedoeld voor het wees-

huis en zo is het ook in de statuten van de stichting vastgelegd. Ik pro-

beer dat uit te leggen, maar hij begrijpt er helemaal niets van en met tra-

nen in de ogen zegt hij: “Jij bent toch een vriend?”

Ik kijk hem aan en ik weet niet wat ik moet zeggen. Natuurlijk heb-

ben we een goede band, maar ik kan het me gewoonweg niet permitte-

ren om de fondsen van het weeshuis te doneren aan een ander project. Ik

pieker me suf over hoe ik hem kan helpen. Zelf heb ik geen cent meer op

mijn rekening staan sinds ik niet meer werk en om Dick weer geld te

vragen zal hij mij niet in dank afnemen. De onkosten die voor onze reke-

ning komen, lopen ook gestaag op. Maar daar heeft doctor Prasad

natuurlijk geen boodschap aan en hij blijft me maar aankijken met zijn

grote verwachtingsvolle ogen. Ik ben immers de rijke westerling en ik

kan hem helpen.

“Ik zou het hele land wel willen helpen, maar dit kan echt niet”, zeg ik

tegen hem. Ik voel dat hij teleurgesteld is en dat er iets knapt in onze

vriendschap. Met een gebogen rug loopt hij weg, terug naar zijn opvang-

kamp. Ik voel me ellendig en o zo machteloos.
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t o e k o m s t

Miljonair

Het ophalen van de bankgegevens is een vast ritueel. Iedere morgen

open ik, zodra ik koffie heb gezet, de laptop en elke keer is het weer een

verrassing te zien wat er die nacht is overgeboekt. Ik bekijk de details die

de donateurs erbij vermelden: gift, verjaardag Joke, 25-jarig huwelijks-

feest, bordje, bedje, bekertje, schoolbankje, complimenten, succes, en ga

zo maar door. Het zijn maar korte vermeldingen, maar enorm leuk om

te lezen. Telkens wanneer er een leuk bedrag op Giro 3211 staat, doe ik

snel een overboeking naar een spaarrekening. Iedere maand bel ik de

banken met de vraag hoe hoog de rentestand is en kies ik de beste aan-

bieding. Het is een sport geworden om de hoogste rentes te krijgen en

alle bijschrijvingen bij te houden. Privé heb ik mij hier nooit mee bezig-

gehouden en meer dan eens weigerde mijn pinpas bij het afrekenen bij

een drukke kassa in de supermarkt. Privé ben ik een enorme chaoot als

het bankzaken betreft. Meestal open ik pas na drie maanden mijn stapel

afschriften om ze in een mapje op te bergen.
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Bij de stichting ligt het heel anders. Samen met penningmeester

Saskia maak ik het liquiditeitsplan met daarin het bedrag dat we maan-

delijks aan Sri Lanka moeten overboeken voor de vaste kosten, zoals

salarissen voor het personeel daar, voeding, elektra en andere zaken. We

zetten de begrotingen van de bouw en de investeringen in een tijdlijn

om er zeker van te zijn dat het geld op het juiste moment beschikbaar is.

Ik heb er erg veel lol in om het allemaal heel accuraat bij te houden en

dat had ik nooit verwacht.

Het saldo van de rekening groeit maar door en in augustus hebben we

de twee miljoen euro bereikt. Samen met het dagelijks bestuur hef ik het

glas tijdens een vergadering. We kunnen trots zijn op onszelf! Trots om

de hoeveelheid geld die we binnen hebben en trots op de verlies-en-

winstrekening die voor ons ligt. De kosten die we tot nog toe hebben

moeten maken, zijn vrijwel nihil. Het zijn de tickets die we weliswaar

tegen inkoopsprijs of met kortingen kopen, de bankkosten en wat kos-

ten voor contributie en verzekeringen, en dat is het eigenlijk wel.

Vrijwel alles wordt geschonken of kosteloos aangeboden, en als het niet

wordt aangeboden, vraag ik er wel om.

Iedereen werkt ‘om niet’ mee en als we bijvoorbeeld een stapel leuke

kaarten krijgen om de donateurs te bedanken, wordt er automatisch een

pak postzegels door Jaap bijgeleverd. De notaris helpt en adviseert ons

gratis, de accountants van Deloitte adviseren. Ofir stelt de verlies-en-

winstrekeningen op. Twynstra Gudde adviseert, vliegt heen en weer

naar Colombo en helpt met het masterplan. De website wordt door

Weybridge met regelmaat aangepast en steeds vernuftiger gemaakt. De

registratie van de stichtingsnaam en het logo is wereldwijd gedeponeerd

door Merkenburo Bouma. De zeecontainers die zijn vervoerd en de lood-

sen die we tot onze beschikking hadden voor de inzameling van hulp-

goederen, kostten ons niets.

Het is mooi om te ervaren hoe grote gerenommeerde bedrijven zich

achter ons scharen en iedere keer weer een belangrijke bijdrage leveren

om ons initiatief tot een succes te maken. Als ik in september de balans

bestudeer en de geringe kosten versus de inkomsten zie, voel ik me ape-

trots. Stiekem bekijk ik af en toe de jaarverslagen van de grote hulporga-
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nisaties in Nederland en zie ik de overheadkosten die op jaarbasis wor-

den gemaakt. Dan steken wij daar met kop en schouders bovenuit.

Ik besluit dan ook om de balans openlijk te publiceren op de website.

Daar komt heel wat commentaar op. De een vindt dat je ‘dit nooit

bekend moet maken’. Anderen vinden het weer geweldig dat we met zo

weinig kosten deze stichting kunnen draaien. Wij zijn er trots op dat we

alle donaties één op één kunnen besteden en ik vind het de normaalste

zaak van de wereld dat er openheid wordt gegeven in alle inkomsten en

bestedingen.

Het achtste bezoek 

In september reis ik voor de achtste keer naar Colombo. Dit keer met

de bestuursleden Saskia Pahud en Daniëlle Appel. Verder zijn mijn man

Dick en de heer Anthony de Monchy van De Lage Landen mee. Voor

Daniëlle is het de eerste keer. Zij is er best zenuwachtig van. Als

bestuurslid draagt zij de verantwoording over de website en alles wat

daarmee te maken heeft. Ze laat haar gezin met twee kleine kinderen in

Nederland achter en is bang dat ze heimwee krijgt. Daarnaast vraagt ze

honderduit naar wat wij van haar verwachten en hoe ze zich moet

opstellen als bestuurslid. ‘Gewoon over je heen laten komen en genie-

ten’, is het enige advies dat ik haar kan geven. Ook voor mij is elk bezoek

weer een verrassing.

Tot nu toe heb ik nog nooit een sponsor mee op reis gehad. En nu gaat

dus Anthony de Monchy mee namens De Lage Landen, één van de

belangrijkste sponsoren. Daar maakte ik me aanvankelijk best nerveus

over, ook omdat ik hem nog niet zo goed kende. Ik had hem slechts twee

keer eerder ontmoet en had geen flauw idee hoe het zou uitpakken om

een week lang met hem te reizen.

De Lage Landen heeft met vierentwintig vestigingen over de hele

wereld een actie gehouden om een belangrijk deel van de nieuwbouw

van de woonpaviljoens te financieren. De Monchy is voor ons dus als

afgevaardigde een zeer belangrijke man. Maar gelukkig blijkt hij enorm

prettig gezelschap te zijn, want hij beschikt over een zeer opgeruimd

humeur en hij is heel belangstellend.
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Dick helpt bij het inchecken en neemt de rol van reisleider op zich.

In ons kielzog reizen er weer journalisten mee. Dat ben ik intussen

wel gewend en dat is tot nu toe ook altijd goed gegaan. Het is spannend

om te zien of de partners in Sri Lanka hun zaken goed voor elkaar heb-

ben. Daar heb ik namelijk geen grip op. En natuurlijk kan ik niet wach-

ten om te zien hoe het weeshuis er nu uitziet.

We hebben geluk. Het vliegtuig is bij lange na niet vol en ieder heeft

wel drie of vier stoelen om lekker onderuit te zakken. Een zeldzame

luxe. In Colombo worden we keurig opgehaald van het vliegveld en naar

een hotel gebracht. Normaliter doe ik dit nooit en reis ik altijd direct

door, maar ik weet ook hoe slopend het is om minstens dertig uur

onderweg te zijn. Dit durf ik een ander niet aan te doen.

We kunnen dus even lekker acclimatiseren, een beetje door de stad

lopen en een nacht goed slapen om de volgende dag fit aan de autorit te

beginnen. Het is gezellig met elkaar en we kletsen wat af tijdens het

avondeten.

De volgende ochtend staat een minibusje klaar om ons naar het zui-

den te rijden. Zelf ken ik de route inmiddels op m’n duimpje en hier en

daar geef ik wat uitleg over wat we onderweg zien. Anthony de Monchy

en Daniëlle kijken hun ogen uit. Als we Kalutara passeren en de ver-

woestingen aanschouwen die de tsunami heeft aangericht, wordt

Daniëlle er stil van en ik zie de tranen in haar ogen. Anthony hoor ik

meer dan eens mompelen: ‘onvoorstelbaar’. En dan is dit nog maar het

begin.

Bij de verongelukte trein stappen we uit. Tientallen bedelaars komen

op ons af. De trein is een monument geworden ter herinnering aan alle

slachtoffers. Op het terrein rondom staan honderden van houten plan-

ken gemaakte noodwoningen. Van dit soort huisjes zullen we er onder-

weg nog duizenden aantreffen.

Er wordt minder gepraat in het busje. Hoe zuidelijker we komen, hoe

meer tentenkampen en noodwoningen we langs de kustweg zien. Hier

en daar staat een drinkwatertank, maar nieuw gebouwde huizen zien we

niet. Wel heel veel bedrijvige Sri Lankanen die bezig zijn met het

schoonmaken van de restanten stenen voor hergebruik.
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“Wat is er toch met al het ingezamelde geld gebeurd?”, vragen

Anthony en Daniëlle onderweg.

Ik kan er geen antwoord op geven en vertel dat de bestedingen op

internet terug te vinden zijn. Ik ben geen expert in hulpverlening en

beperk me tot het ontwikkelen van de twintigduizend vierkante meter

grondgebied van het weeshuis.

Zes uur later en honderd kilometer verder passeren we Galle, de oude

vestingstad uit de VOC-periode. Met een beetje geluk komen we nog net

voor zonsondergang aan in Koggala en het liefst rijd ik dan meteen door

naar het weeshuis. Het douchen en de koele frisdrank komen dan later

wel. Ik bel naar Titia om dit plannetje voor te leggen, want ik wil niet

dat de rust in het tehuis verstoord wordt. Wat haar betreft is het geen

probleem en in het centrum van Koggala slaan we linksaf het binnen-

land in langs de Hubo-lookalike door het dorp en dan via het zandpad

de heuvel op.

We parkeren de auto voor de hoofdingang en lopen zachtjes het ter-

rein op. De nieuwe ommuring rondom is nog vochtig van het stucwerk.

Onder een boom zit de bewaker achter zijn bureau met zijn schrift. Hij

herkent me en lacht van oor tot oor. Trots laat hij de nieuwe schoenen

zien die hij gekregen heeft van de vrijwilligers. Ze zijn zeker drie maten

te groot, waardoor hij wat moeilijk loopt. Met een lapje poetst hij wat

stof van de schoenen. Ik moet er wel om lachen. Hij ziet er zo parmantig

uit in zijn blauwe uniform.

Het terrein ligt er mooi en schoon aangeveegd bij. Geen blaadje te

bekennen en geen rondslingerende legoblokjes. We lopen de heuvel op

en kijken over de mooie witgeschilderde gebouwen en over het meer uit.

Daniëlle maakt er wat foto’s van. We horen vrolijk lachende kinderstem-

men en gaan op het geluid af.

Dan zie ik het mooiste wat ik ooit in mijn leven gezien heb: twee

schitterende woonpaviljoens in een mooie kleur okergeel en met prach-

tige veranda’s. Op een daarvan zitten dertig kinderen. Samen met de

teacher en mevrouw Saparamadu zijn ze aan het oefenen voor de officië-

le opening over twee dagen. Uiterst geconcentreerd repeteren ze, al dan-

send en trommelend, een liedje dat ze bij de openingsceremonie zullen

zingen.
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“Ayubowan” roep ik naar ze, wat ‘ik wens je een lang en gelukkig

leven’ betekent.

“Ayubowan, white aunty”, wordt er teruggeroepen. De repetitie is

direct voorbij en de kinderen komen lachend op ons af. De kleintjes wil-

len allemaal worden opgetild en ik zie dat Anthony probeert een foto te

maken met zeker vijf kleintjes op zijn arm en rug.

Ik kan wel janken van blijdschap. Zo harmonieus, zo vredig, zo blij en

zo liefdevol als de kinderoppassers met hen omgaan. De kinderen heb-

ben geen idee wat het voor mij betekent. Op negenduizend kilometer

afstand zit ik normaal gesproken te werken om fondsen en donaties bin-

nen te halen, met aan de wand slechts een paar foto’s van het tehuis. Nu

sta ik hier in het echt tussen de blije kinderen in hun nieuwe woonom-

geving. Ik krijg een brok in mijn keel en loop even weg omdat de kinde-

ren niet zullen begrijpen waarom de witte tante even moet huilen.

Als ik mijn tranen gedroogd heb en terugloop, zijn de kinderen in de

speeltuin. Ik zie de kinderen, die ik ooit zwaar in shock en geheel

getraumatiseerd aantrof, nu vrolijk schommelen en op de glijbaan spe-

len. Ze zijn druk en uitgelaten, net als ‘gewone’ kinderen. De leiding

heeft de handen vol aan deze druktemakers, die in bomen klimmen, tak-

ken proberen af te rukken, een crossautootje proberen te mollen en alle

kanten op rennen. Er is geen enkel verschil met een Nederlandse kleu-

terschool, ware het niet dat deze kinderen iets meer hebben meege-

maakt in hun jonge leventje.

De openingsceremonie

Op 29 september is 09.47 uur het tijdstip dat de zon, de maan en de

sterren er volgens de boeddhistische monniken er zo bij staan dat de

opening van het weeshuis astrologisch verantwoord is. Het is een

belangrijke dag in heel Sri Lanka, waarop ook menig huwelijk wordt

gesloten.

We vertrekken tijdig uit het hotel om niets te hoeven missen. Met de

camera’s in de aanslag betreden we het terrein. Er zijn al heel wat gasten

aanwezig, onder anderen de vrijwilligers en een grote groep
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Nederlanders die op rondreis is. Ook alle werklieden staan in hun beste

kleding in de schaduw te wachten op wat er komen gaat. Op de veranda

bidden de in oranje pijen geklede monniken.

Er staan provisorische vlaggenmasten klaar en ergens in het gras staat

een radio met cd-speler, voorzien van stroom door een heel lang verleng-

snoer. Iedereen is druk en zenuwachtig in de weer. Het is een heerlijk

chaotisch schouwspel.

Dan horen we trommels roffelen en zien we de kinderen aankomen.

Ze zijn voor deze gelegenheid allemaal leuk aangekleed in oranje of in

wit. De in oranje geklede kinderen gaan een optreden verzorgen, de in

witte sari’s geklede kinderen gaan ons voor naar de nieuwe woonpavil-

joens.

Het Sri Lankaanse volkslied klinkt krakerig uit de muziekinstallatie

en iedereen is ontroerd als mevrouw Saparamadu de Sri Lankaanse vlag

hijst. Dan is aan mij de eer de Nederlandse vlag te hijsen, terwijl het

Wilhelmus speelt. Opnieuw lijkt het wel of ik olympisch goud heb

gewonnen en ik haal met regelmaat diep adem om de spanning weg te

zuchten. Als ik Daniëlle en Saskia aankijk, zie ik de tranen over hun

wangen lopen. Ik probeer me goed te houden door me op het hijsen van

de vlag te concentreren.

Het is warm in de zon en ik voel het zweet over mijn rug lopen. In

gedachte volg ik elk druppeltje. Allemaal afleiding zoeken om niet in

tranen uit te hoeven barsten. Ik wil hier niet met vochtige ogen staan in

het bijzijn van al deze mensen. Zou iemand zich realiseren hoe belang-

rijk dit moment voor me is, hoe ik hier naartoe heb geleefd? Dat dit iets

heel groots is en wordt? Het is nauwelijks voor te stellen hoeveel ups en

downs, slapeloze nachten en uren van keihard werken eraan vooraf zijn

gegaan. Ja, Dick weet het en ook de bestuursleden van de stichting, maar

de rest? 

Het moment is aangebroken om de plaquette aan de wand te onthul-

len. Een grote, zwarte granieten plaat met in wit gegraveerde letters in

zowel het Engels als het Singalees. Ik heb de plaquette de eerste dag al

gezien en moest er wel om lachen. Het lijkt wel een grote grafsteen,

maar de initiatiefnemers zijn er supertrots op. Er hangt een satijnen gor-
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dijntje voor de plaquette en het is aan Anthony de Monchy en mij de eer

om het gordijntje te verwijderen. We peuteren wat aan de haakjes waar-

mee alles vastzit, en uiteindelijk lukt het ons om het gordijntje te laten

zakken. Onder luid applaus van de aanwezigen is hiermee de plaquette

officieel onthuld.

Anthony houdt een vrolijke speech en vertelt namens De lage Landen

hoe trots hij is om op deze bijzondere plek te mogen staan. Na de speech

volgt een moment van bezinning en wordt er gebeden. Wij verstaan er

uiteraard niets van, maar de lokale aanwezigen bidden heel devoot met

de handen hoog opgericht voor het gezicht. Later begrijp ik dat er wordt

gebeden voor het welzijn van de kinderen in het nieuwe huis.

Met eerst de rechtervoet over de drempel betreden we om beurten de

nieuwe bewoning. Op de vloer, die zo ijverig is geboend, is een kamp-

vuurtje gemaakt waarop een bakje melk staat. We wachten op het over-

koken van de melk. De bedoeling is dat die in oostelijke richting gaat

overkoken, de kant waar de zon opkomt en waar voorspoed en geluk

beginnen.

Ik zie heus wel dat het stenen melkbakje zo gemanipuleerd is dat dit

wel moet lukken. Iedereen haalt opgelucht adem als de melk inderdaad

naar het oosten overkookt. Alle aanwezigen steken een olielampje aan en

daarmee is de woonunit officieel geopend. De kinderen zingen opnieuw

een vrolijk kinderliedje en er worden kopjes thee en rijst geserveerd.

Iets later op de dag staat de opening van de school op het programma.

De school ligt op nog geen vijftig meter afstand van het tehuis, maar

toch gaan we er met busjes naartoe. We moeten namelijk via de hoofd-

ingang binnenkomen, want daar staat het welkomstcomité ons op te

wachten. De leerlingen van de school staan, gekleed in hun smetteloze

witte uniformpjes, allemaal in keurige rijen te wachten. De kleintjes

vooraan en naar achter toe loopt het op in lengte en leeftijd. De hoofd-

onderwijzer geeft het sein dat we door de poort het terrein kunnen

betreden. Trommels, bloemenmeisjes en monniken gaan ons voor.

Overal hangen zelfgemaakte vlaggetjes geknipt uit crêpepapier, alle-

maal in het oranje: de kleur van onze Nederlandse trots en de kleur van

het boeddhisme.
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Ik loop samen met mevrouw Saparamadu voorop in de stoet die ons

naar de nieuwbouw brengt. Een prachtig mooi gebouw van twee verdie-

pingen met in totaal acht klaslokalen. Het is feest voor de school, de leer-

lingen en de onderwijzers. Tientallen ouders, bouwvakkers en andere

genodigden staan te wachten op het heuglijke moment dat de school

officieel wordt geopend. De volksliederen worden opnieuw gespeeld, de

vlaggen gehesen. Dan verschijnt het satijnen kussen met daarop de met

bloemen versierde schaar. Onder luid applaus knip ik het lint door. Een

plaquette wordt onthuld. Dit is ook een grote zwarte steen met in het

wit gegraveerde letters: ‘Opgedragen aan de Breukenhoven Foundation

en de Free Record Shop, namens Stitching Weeshuis Sri Lanka.’ Het

woord ‘stichting’ was te moeilijk blijkbaar en we staan een beetje te gnif-

felen over deze spelfout. Wat jammer dat de familie Breukhoven er niet

bij is.

Opnieuw krijg ik een kussentje voorgehouden, nu met de sleutel van

een leslokaal. Ik mag de deur openen. Alle genodigden doen vervolgens

hun intrede voor een kopje thee. De tafel staat vol met allerlei zoetighe-

den en zelfgebakken koekjes en taarten. Speciaal voor dit feest heeft het

hele dorp meegeholpen.

Dan volgen de speeches, ze zijn eindeloos. We verstaan er helemaal

niets van en braaf zitten wij naast elkaar op het geïmproviseerde podi-

um aandachtig te luisteren naar de stemmen die uit een hevig piepende

en krakende geluidsinstallatie komen. De Sri Lankanen vinden het

geweldig en er wordt luid geapplaudisseerd na iedere toespraak. De

enthousiast geworden afgevaardigde van het Ministerie van Onderwijs

is blij met het succes van zijn speech en weet niet meer van ophouden.

Ruim anderhalf uur later verlaten we druk handen schuddend de

school. We hebben een handgeschreven lijst met benodigdheden voor de

inrichting van de klaslokalen meegekregen.

De toekomstplannen

Er moet nog veel gebeuren in het Somawathi Holland House of Hope.

De dag na de ceremonie zijn alweer ruim tachtig bouwvakkers aan de
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slag gegaan om met hun spade en hakbijlen greppels te graven voor de

funderingen van de volgende zeventien woonpaviljoens. De oude, met

roestige materialen gevulde schuur zal tegen de vlakte moeten. Ook de

laatste bungalow is niet meer te renoveren. Er zitten gaten in de muren

en het asbestdak is helemaal doorgezakt. Volgend jaar staat hier een

EHBO-post met een polikliniek, een tandartspraktijk en een apotheek.

De bestaande gebouwen die nu dienst doen als slaapgelegenheid, zul-

len worden omgetoverd tot leslokalen. De eerste container met compu-

ters is al onderweg voor de inrichting van het computerleslokaal. Het

Engelse lesmateriaal is in bestelling. En de kleuterschool is zo goed als

gereed voor ingebruikname. De uitgegraven aarde van de funderingen

wordt op het, voor het huis gelegen, rijstveld gestort om er straks een

mooi sportterrein van te maken.

Er zijn nog zoveel wensen: een kleine veestapel die de kinderen zelf

kunnen verzorgen, een muziekcentrum, een tempel, een bezoekerscen-

trum waar de kinderen hun zelfgemaakte spullen kunnen verkopen, een

groentetuin, een naaikamer, een linnenkamer, een was- en strijkgelegen-

heid. Maar ook het vervangen van de asbestdaken op de oude bungalows

en nog veel meer. Alles valt of staat met het verkrijgen van fondsen en

donaties. Ook al is er al ontzettend veel gerealiseerd, ik droom nog altijd

verder.

Hoe staat het verder met de ontwikkeling van het weeshuis en de

wederopbouw en ontwikkeling van de zuidkust van Sri Lanka?

De nieuwe snelweg van Colombo naar Galle is voor tachtig procent

gereed. De regering heeft het plan opgevat om in Koggala ooit een inter-

nationale luchthaven te bouwen. Twee grote internationale hotelketens

hebben grond aangekocht om er in de toekomst vijfsterrenresorts te

gaan bouwen. Er wordt ook gesproken over een 18 holesgolfbaan aan de

overkant van het meer.

Wat zou het mooi zijn als al deze plannen ooit doorgaan. Dan komt er

werkgelegenheid die verder gaat dan de naaimachinefabriek of het

beroep van paalvisser.

Wat zou ik graag een hele campus oprichten om daar een veel grotere

groep kinderen te laten studeren. Een campus met een hotelschool, waar
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talen worden gedoceerd en waar ze worden opgeleid tot receptionist,

kok, pr-functionaris of reisbegeleider. Waar je leert hoe vis kan worden

verwerkt of hoe je een auto repareert. Waar lessen worden gegeven in

elektronica en mechanica, want er is in Sri Lanka een groot gebrek aan

vakmensen.

Ook dit is weer een droom. Mijn droom over het weeshuis is werke-

lijkheid aan het worden. Zal mijn nieuwe droom ook ooit uitkomen?

Wie zal het zeggen? Als ik iets in mijn hoofd heb...
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Uw hulp

Bent u ook zo geraakt door de ramp in Azië? Wilt u ook een bijdrage

leveren aan de wederopbouw? Wilt u de zon weer een beetje laten schij-

nen voor de weeskinderen op Sri Lanka en hun een betere toekomst

geven? Uw bijdrage is meer dan welkom.

Dankzij de overweldigende respons van particulieren en bedrijven

hebben we voorlopig voldoende hulpgoederen. Maar om de continuïteit

van het Somawathi Holland House of Hope voor de komende vijftien

jaar te garanderen, is nog veel financiële steun nodig. Steun om de kin-

deren een plek te geven, om alle mondjes te vullen, om ze naar school te

laten gaan, om ze een vak te laten leren en om ze een kans te geven op

een betere toekomst.

Financieel adoptieplan 
U kunt vanaf vijf euro per maand vaste donateur worden van een

bordje, een bekertje, een bedje of een schoolbankje voor het weeshuis.

Op de website www.weeshuissrilanka.nl vindt u alles over deze speciale

adoptie.

Giften en donaties
Giften en donaties kunt u storten op Giro 3211,

ten name van Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag.

(Naam bank: Postbank Den Haag. Swift nummer/bic code: PSTBNL21.

Iban nummer: NL28PSTB0000003211).

Artikel 24 - Belastingdienst

Stichting Weeshuis Sri Lanka valt onder de Artikel 24-regeling van de

Belastingdienst. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Nieuwsbrief
Wanneer u op  www.weeshuissrilanka.nl uw e-mailadres invult, ont-

vangt u geregeld de nieuwsbrief. Hierin staan het laatste nieuws en

berichten over de bestedingen van de fondsen.

nawoord 173
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Acsi Holding - Zetten
Alex de Smit - fotograaf
AGENS
AHOY’ Rotterdam
AKO
Alberdink Thijm College - Hilversum
Albert Heyn
Ambassade van Sri Lanka
ANWB
Applaus Magazine
Atrium medisch centrum - Heerlen G.O.Z.L.
Basisschool de Kameleon - Duiven
Basisschool Elisabeth - Charlois
Basisschool Loppersum
Basisschool Wierwinde
Basisschool De Wissel - Hoorn
Betty van Vliet † - South Africa
Bewoners van De Oude Enk
Bistro Vidocq - Roosendaal
Bloemisterij  Pels - Woerden
Blz. boekhandels
Boeddhistische Unie Nederland
Boom Chicago - Amsterdam
Bouwsociëteit - Dordrecht
Brandweer Westland
Brenntag Nederland
Breukhoven Foundation
Brocacef
Bruna
Caroline van den Heuvel
C. van Schie Kraanverhuur
Cees Beuk
Chiel van Praag
Circuitpark Zandvoort
Combiwel - Amsterdam
Comeniusschool - Zeist
Cretas Reizen
De Hindoestaanse Gemeenschap - Den Haag 
De Klokkebei & Toermalijn Ulvenhout
De Kort en Van Veen
De Kreunende Sluisdeuren - Alphen a/d Rijn
De Kwir - Neer
De Lage Landen 
De Meander - Amersfoort 
De Meerlanden
De Oude Enk - Apeldoorn
De Pijp Helpt Azië
De Regenboog - Apeldoorn
De Striene + De Patrijspoort
De Twee Zonnebloemen
De Waterwild - Nootdorp
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Namens de kinderen in het Somawathi Holland House of Hope
bedank ik in het bijzonder:

Deloitte - Nederland 
Deloitte - Sri Lanka
De Wegwijzer - Krimpen a/d IJssel
Direct Mail - Beek
Driezorg - Zwolle
Drukkerij Oldehove - Naaldwijk
Drukkerij Wilco - Amersfoort
Duivenvoorde - Noordwijkerhout
Ebony Marketing - New York
ECT Delta - Haven Rotterdam
Eiland Bonaire
Eiland Texel
Erasmus College - Rotterdam
Essent Home Abonnees
Esther van Dam
Europese School - Bergen
Familie Schrijner - Heteren
Familie van Triest - Kouderkerk
J.A. Fentener van Vlissingen Stichting
Firma Aananen
Fischer Benelux B.V. - Naarden
FOX Vakanties
Frames Energy - Zoeterwoude 
Frank Bunnik - Adelaide
Free Record Shop
Gaby van Tol
Gebroeders Van Steijn - Noordwijkerhout
Gedore Nederland -  Alphen a/d Rijn  
Geert Schots en Bart de Leest
Gemeente Badhoevedorp
Gemeente Elburg
Gemeente Limmen De Mienskip - Buitenpost
Gemeente Opmeer
Gemeente Sliedrecht 
Gemeente Terneuzen
Gemini College - Lekkerkerk
Geodis Vitesse 
Gerrit Wesels
H & C Heemskerk
Hadraplan - Marieke van der Schaar
Harry Mens Vastgoed
Havenbedrijf Rotterdam
Hebo Kozijnen - Hengevelde
Hennie Bello
Het Meidenhuis - Hoofddorp
Hilde Huisman
Hogeschool TIO
Holland Casino’s
Huigen - Malden
IKEA
In Concert for Asia - Terneuzen
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ICT Opleiding ROC/Aventus/Nova College
Itds Groep - Naarden
Jaap van Essen
Jacqueline van den Bosch
Jan Keijser
Joh. Mourik & Co - Groot Ammers
Jolanda van Cooten
Joop van den Ende Theaterproducties
Katholiek onderwijs - Hoogwoud
Katholiek Voortgezet Onderwijs - Breda
Kees Colenbrander
Kids voor Vianen
Kidslabel
KNMP - Den Haag
Koningin Wilhelminaschool - Apeldoorn
Koninklijke Auping
Korff de Gidts Makelaars
Leeuwarder Montessorischool
Leo van den Pol
Libelle
Libris boekhandels
Lions Club Den Helder
Lions Club Rotterdam
Lions Club Woerden
Maaike Kraaijeveld
Manuela Werneke
Marjolein Meerburg
Mark van de Laar
Markenhage - Breda
Marktland College - Oudenbosch
Martijn van Cooten
Martin Veldman
Martinair 
Meals and More Catering - Barendrecht
Meeùs Assurantiën
Meeuwenoord Vervoer
Merkenburo Bouma
Metabo Nederland B.V. - Breukelen
Meubelbeurs - Nieuwegein
NATO - Gerrie van Tol
Nobel van Dijk - Naarden
Nokkiebeurs - Vlaardingen
Notariskantoor Lentze - Den Haag
Openbare Basisschool Zaandijk
OFIR - Delft
Old Burger Weeshuis
Old Fellows - Arnhem
Omber Visuals - Poeldijk
Ommer Business Club
Oranjeschool Apeldoorn
PGZ - Nieuwegein
Paagman - Den Haag
Padvinderij Elburg
Patrick Lankhuizen
Patrick Selbach
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Paula Scholtens
Peter de Groot
Peter Derks
Peter de Vries
Peter Douwes
Pia Douwes
Podium b.v. - Hardenberg
Postbank
PvdA Jongerenfractie Amsterdam
RABO Bank 
Rexel Nederland - Cecil Nieuwenhuis
Royal Jordanian Airlines
Royal P&O Nedlloyd 
Ruro Handelsonderneming B.V. - Nieuwegein
Ruud Wenting 
$am-$am Business- en Beleggingsclub
Schmidt Agenturen - Melissant
Scholtens - Sittard
Slavenburg’s Bouwbedrijven B.V
Smit & de Wolf - Den Haag
Spelers Hoevelaken
Spieringshoek - Schiedam
Spinningmarathon - Strijen
Sri Lankan Airlines
Stage Holding
Stg. ICT Education Centre Sri Lanka
Stg. Jans Lyceum - Den Bosch
Stg. Bevordering Gez. Ontwikkelingsland 
Stg. Bimbam
Stg. Helping Hands 
Stg. Westland voor Azië 
Stg. Belangen - Elburg
Stichting Grootste Familie helpt...
Stroopwafelactie Benschop
Technag - Alphen a/d Rijn
Telstar - Harderwijk
Ten Cate
Theater Diligentia - Den Haag
Titia Streutker
TPG
TROS
TSN
Turbo Els
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers
Van der Sluis
Van der Valk Hotels en Restaurants
Van Geel le Grand - René van Rij
Ventura Business - Nieuwegein
Vivend 
Vroom & Dreesmann
Westerschool - Bellingwoude
Weybridge
Willem van Oranjeschool - Apeldoorn
Wilma Smit
Wim Stevenhagen
Z@ppelin
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176 Een weeshuis in Sri Lanka

* De vrijwilligers voor hun hulp in de loods in Noordwijkerhout
* De vrijwilligers op werkvakantie in Sri Lanka
* De Ambassadeurs van Stichting Weeshuis Sri Lanka
* Alle donateurs en adoptanten

De Raad van Toezicht:
De heer E. Jongepier 
De heer C.A.C.M. Schellens
De heer K. van Doodewaerd 
De heer C. J. Vrolijk
De heer J.D. van Dalen
Geassisteerd door de heer J.A. de Monchy

Comité van Aanbeveling:
De heer W. J. Deetman
De heer H. Breukhoven
De heer K. van de Graaf
De heer H. Vergeer

De Trust Members:
Mrs. R. Saparamadu
Mr. D. Saparamadu
Mr. Nihal Illeperuma
Mr. Mohan Saparamadu
Mrs. Lalitha Boteju
Mr. Harsha Gamage

Het dagelijks bestuur:
Saskia Pahud de Mortanges
Marianne van den Bosch
Daniëlle Appel
Pamely Tijthoff
Geassisteerd door Frederiek van Lookeren

En veel, heel veel anderen

Last but not least:
Mijn lieve partner Dick Broeke; voor al zijn steun en al zijn geduld.

giro 2311 te Den Haag                                       www.weeshuissrilanka.nl
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E E N  W E E S H U I S  I N  S R I  L AN K A

“Marja, please help me, send me medicines!”

Zo luidt op tweede kerstdag 2004, de dag van de tsunami, de 
noodkreet van doctor Prasad aan Marja van Leeuwen.
Een dag later reist ze af naar het rampgebied in Sri Lanka met 
24 dozen medicijnen die ze snel heeft geregeld. Wat ze op haar 
dierbare eiland aantreft, is onbeschrijfelijk. Alles is verwoest. 
Kinderen die hun ouders zijn verloren, kijken haar hulpeloos 
aan.

Op de terugweg naar Nederland heeft ze een droom: een 
weeshuis in Sri Lanka. Wat begint als een kleine, individuele hul-
pactie, groeit uit tot een van de meest succesvolle particuliere 
hulpacties in Nederland.

Deze ‘op hol geslagen huisvrouw’ vertelt in een aangrijpend en 
meeslepend verslag hoe ze haar doel heeft bereikt. Vreugde, 
verdriet, tegenslag en voorspoed doorkruisen haar pad.
Uiteindelijk lukt het om met ruim driehonderd vrijwilligers, 
meer dan twee miljoen euro aan donaties, elf containers 
hulpgoederen en veel steun van het bedrijfsleven en bevrien-
de relaties het weeshuis Somawathi Holland House of Hope te 
realiseren. Driehonderd wezen en halfwezen krijgen weer een 
toekomst.

De opbrengsten van dit boek komen ten goede aan Stichting 
Weeshuis Sri Lanka - IBAN NL76INGB0000003211 te Den Haag.

www.weeshuissrilanka.nl




