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Best, 4 Augustus 2003 

Halfjaarverslag 
 
 
Beste Donateurs en sponsors van de Stichting, 
 
Het is mij een genoegen u namens het bestuur van de Stichting Prithipura Infant Home Son het halfjaarlijks 
verslag aan te bieden. 
Via deze weg proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in en rondom de tehuizen in  
Sri Lanka. 
Deze keer een verslag van onze vrijwilligers Ilse Braakman en Franka van den Brink, die in Prithipura als 
fysiotherapeuten werk verrichten. Tevens een impressie van de nieuwbouw in Cotagala, waar we met z´n 
allen trots op mogen zijn! 
 
Verslag van Ilse en Franka 
Toen we in september 2002 aankwamen op Prithipura Infant Home, waren we blij om te zien dat er dagelijks 
tijd werd gemaakt voor het therapie geven aan de kinderen. Wij zijn vol enthousiasme met therapie geven 
aan de slag gegaan. We hadden therapeutische ballen en speelgoed meegenomen. Al gauw merkten we dat 
naast de serieuze vorm van therapie de speelse vorm van therapie erg aansloeg. Vooral de middagtherapie 
die voornamelijk uit tieners bestaat, heeft baat bij de speelse vorm. Deze groep heeft een hoop lol en maakt 
gebruik van het speelgoed. Het resultaat is een hoop kabaal, gelach, beweging en rondkruipende tieners. De 
ochtendtherapie is voor de kleintjes, de meeste kunnen niet met elkaar spelen vanwege hun ernstige 
handicaps. Hier wordt voornamelijk doorbewogen, hoofdbalans en zitbalans getraind. De kennis en 
handvaardigheid hiervoor hebben wij opgefrist. Vooral het gebruik van de ballen en speelse 
omgangsvormen hebben wij gestimuleerd. Om de kennis niet verloren te laten gaan hebben wij grote 
instructieposters gemaakt met duidelijke tekeningen die beeldend (met singhalese vertaling) uitleg geven 
over hoe men door moet bewegen. 
 
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen was het ongeval van Asanke. Asanke is een ernstig autistische 
jongen die graag zijn vingers in zijn mond steekt. Asanke heeft door ongelukkige samenloop van 
omstandigheden erg veel last gekregen van zijn hand. Wij hebben intensief geholpen met de contacten met 
het ziekenhuis en met de verzorging. Helaas moest uiteindelijk de hand geamputeerd worden. Hierdoor is 
echter levensbedreiging voorkomen. Asanke is nu weer een tevreden jongen die ondanks zijn autisme toch 
een gelukkige indruk maakt. Natuurlijk heeft deze gebeurtenis grote indruk gemaakt op iedereen in het 
tehuis. Veel van de kinderen zijn erg kwetsbaar en regelmatig ziek. Door intensieve zorg wordt veel 
voorkomen. Toch is het echter onvermijdelijk dat het tehuis zo nu en dan geconfronteerd wordt met moeilijke 
omstandigheden.  
 
Er is één kindje waarvoor wij een heel speciaal plekje in ons hart hebben, vandaar dat wij over hem willen 
vertellen. Ishare is een 5 jaar oud knulletje. Hij heeft onder andere het Down syndroom, is zeer actief en kan 
met steun lopen. Toen hij hier vier jaar geleden kwam, mistte hij al één onderarmpje. Het is niet bekend 
waarom. In september was hij erg druk en zenuwachtig. Hij liet zich niet knuffelen en wilde geen therapie. 
Wij hebben dat veranderd, het spelen en actief zijn heeft hem rust gegeven en onze volledige aandacht 
heeft hem ´knuffelig´  gemaakt. Inmiddels is hij niet alleen ons lieverdje maar vindt iedereen hem leuk. Ishare 
is gek op driewielers, we nemen hem wel eens mee naar het nabije dorp Wattala. We kunnen hem maar met 
moeite uit de driewieler krijgen. Hij heeft een ondeugend lachje, vooral wanneer hij in zijn broek heeft 
gepoept. Wat hij ook leuk vindt is uit zijn eigen bed klimmen, wat meer op vallen lijkt als je de bonk hoort. 
Inmiddels is hij van de Usha naar de Mythree room gegaan en zijn we bezig om een bed voor hem te kopen 
waar hij minder makkelijk uitklimt.

 



 

   

We genieten van de kinderen en hebben waardevolle ervaringen en kennis opgedaan. Ook over dingen die 
niet direct met ons beroep te maken hebben zoals medicatie, wondverzorging en het signaleren van ziekte. 
Dit alles heeft er voor gezorgd dat we met veel plezier werken, wonen en ervaring opdoen in het Prithipura 
kindertehuis. 
 
Uit bovenstaand verslag en uit eerdere communicatie met Ilse en Franka hebben wij de indruk dat zij erg 
goed werk hebben verricht in soms moeilijke omstandigheden. Wij zijn bij deze al enorm dankbaar voor al 
hun inzet. 
 
Nieuwbouw Cotagala 
 
Hieronder enkele foto´s van de nieuwbouw in Cotagala, dat gebouwd is door steun van alle donateurs en 
subsidie van het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling). Ondanks dat het gebouw wat te laat is opgeleverd, zijn de bewoners en wij erg blij met het 
geweldige resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaarverslag in december zullen wij berichten over het bezoek van Pieter Sampath de Kretser 
(secretaris) aan Nederland (!), bijzondere giften en acties, en het volgende project dat wij gezamenlijk zullen 
gaan aanpakken. 
Met dank voor al uw trouwe steun! 
 
Namens het bestuur van Stichting Prithipura Infant Home Son, 
 
Bart Bolwijn 
Secretaris 
 

  

  

Because even the smallest voice deserves to be heard… 


