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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. Dit keer bestaat het verslag uit een reisverslag van Jacques Bergman, Peter Verhees en Jan 
Huybregts. 
 
 
Verslag van het werkbezoek aan Prithipura, Anandapura, Cottagala en Asokapura.  
Wederom waren wij in de gelegenheid om uiteraard op eigen kosten weer eens een bezoekje te brengen 
aan de vier tehuizen in Sri Lanka. Wij hebben de tehuizen bezocht in de periode tussen 25 februari en 5 
maart 2004. 
Speciaal doel van dit werkbezoek was de officiële opening van de nieuwbouw op Cotagala. 
Als eerste bezoek gingen wij natuurlijk naar het moeder instituut Prithipura, waar wij ontvangen werden door 
Tillaka de Kretser en één van de bestuursleden van de Stichting,  mevrouw Mary Wickremaratne. We 
kwamen daar aan net toen er een grote groep personeelsleden van een bank een zogenaamde Dana aan 
kwamen bieden (gratis warme maaltijd voor alle kinderen van Prithipura). Het was goed weer eens langs alle 
groepen kinderen te gaan, gesprekken met Akka´s (inlandse verzorgsters) te hebben en te constateren dat 
er steeds meer vooruitgang geboekt wordt. Onze vrijwilligsters Ilse en Franka hadden ons gevraagd aan 
twee zaken op Prithipura speciale aandacht te geven. Ten eerste een kapotte houten steiger aan het meer 
waarop de Akka´s normaal de vuile was uitspoelden. Na overleg met Tillaka werd hiervoor ter plekke een 
praktische en afdoende oplossing gevonden. Ten tweede extra aandacht voor bijvoeding van ernstig 
ondervoede kinderen. Ilse en Franka hadden indertijd zelf uit eigen zak wat blikken Proteïne Sustage  
gekocht, wat erg goed bleek te werken. In overleg met Tillaka werd door ons daar besloten om voor twee 
groepen kinderen waar dit probleem zich kan voordoen, een goede oplossing te zoeken. Dit betekent per 
groep 1 blik per week, in totaal ongeveer 100 blikken Proteïne. Wij hebben toegezegd de financiën hiervoor 
te regelen. 
 
De volgende dag vertrokken wij naar Anandapura waar we nadat we ook hier met de kinderen en Akka´s 
hadden gesproken een afspraak met het voltallige bestuur van Prithipura hadden. Met het bestuur werden 
allerlei zaken doorgepraat, onder andere een recent onderzoek over de werkomstandigheden, 
personeelsbezetting en de verhouding van de werkvloer tot het management. Weer een stap in de goede 
richting om, weliswaar zeer zorgvuldig, zaken bespreekbaar te maken die van belang zijn voor de kinderen 
en de Akka´s. Trots liet Thillinia, de dochter van Gladys en Siripale (leiding van Anandapura) ons een stukje 
grond zien, dat een Nederlandse sponsor speciaal voor haar had aangekocht.   
Op de vraag van ons wat ze met de grond wilde doen antwoordde zij: “Hier wil ik gaan wonen om als mijn 
ouders dit werk niet langer meer zelf kunnen doen, voor hen te kunnen gaan zorgen.” 
Binnenkort start er op Anandapura ook weer een nieuwe activiteit voor de kinderen, namelijk zorgdragen 
voor een groep van ongeveer 6 geiten. 
Ook op Anandapura kregen wij goed nieuws te horen, namelijk dat Gladys en Siripale op uitnodiging van 
een Nederlandse sponsor een tweeweeks werkbezoek aan Nederland zullen brengen (uiteraard zullen wij 
hen dan ook bij ons uitnodigen). 
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De volgende dag gingen wij naar Cotagala en Asokapura om eerst een dag de kans te krijgen ook hier weer 
met iedereen wat te praten, om een dag later onze volledige aandacht te geven aan de officiële opening van 
de nieuwbouw op Cotagala. Dat hebben wij geweten! Het laatste stuk weg naar Cotagala was zo slecht dat 
onze chauffeur weigerde om nog verder te rijden, zo vol kuilen en gaten zat de weg. Wij zijn toen met twee 
zogenaamde Tuk-Tuk´s (3-wieler auto) naar boven gereden, een helse toer! 
Op Asokapura zagen wij het gloednieuwe timmerwerkplaatsje, geschonken door een vroegere vrijwilligster 
Inge van Helsdingen en haar man, zodat ongeveer vijf wat oudere kinderen het vak van timmerman kunnen 
gaan leren. Ook mochten we aan Annula (leidinggevende op Asokapura) vertellen dat Edwin Moed (een 
Nederlandse vrijwilliger) voor een mobiele telefoon had gezorgd, zodat ze in noodgevallen iemand kon 
oproepen. 
Trots vertelde Harishandra (leidinggevend van de rubberplantage op Asokapura) dat de rubberprijs enorm 
gestegen was, wat natuurlijk als muziek in onze oren klonk.  
 
De daaropvolgende dag gingen wij naar Cotagala voor de opening van de door ons gesponsorde 
nieuwbouw. Deze nieuwbouw, waarvan u in onze vorige verslagen al de nodige foto´s heeft gezien, betreft 
een nieuw onderkomen voor ongeveer 24 oudere kinderen met twee Akka´s. Deze kinderen moesten 
voorheen overnachten in een huiskamer, op de vloer ´s-avonds na het eten. Een grote verbetering dus, 
meer privacy, meer het gevoel van een eigen stekje, een eigen omgeving. Na de diverse 
openingstoespraken, onder andere door een boeddhistische priester en beide voorzitters van de Stichting in 
Nederland en Sri Lanka en in aanwezigheid van zo´n 200 genodigden, werd het gebouw officieel door ons 
geopend door het doorknippen van een lint en het zichtbaar maken van een ingemetselde steen. 
Omdat Prithipura Infant Home Sri Lanka haar 40-jarig bestaan vierde, werden alle medewerkers en Akka´s 
op basis van anciënniteit naar voren gehaald om met een speciaal en persoonlijk woordje van dank een 
herdenkingsplaquette te ontvangen. Ook wij als bestuur van Prithipura Infant Home Son en Breugel werden 
hier vanwege ons 30 jarig bestaan in betrokken. 
 
Hierna werden we onder begeleiding van een muziekkorps, bestaande uit de kinderen van Cotagala naar 
een soort sportveld begeleid om de jaarlijkse sportdag bij te wonen. 
Een heuse tribune voor alle ouders en genodigden, het olympische vuur werd aangestoken, vlaggen van alle 
deelnemende instituten werden gehesen. De sportdag kon beginnen. Drie instituten werden door hun 
kinderen vertegenwoordigd om deel te nemen aan dit sportieve festijn. Allerlei competitiespelen werden 
keurig op schema afgewerkt waarna de uiteindelijke huldiging voor ieder onderdeel plaatsvond. De 1

e
, 2

e
 en 

3
e
 prijs werden uitgereikt aan de kinderen door enkele prominente genodigden. Vol trots nam ieder kind zijn 

trofee in ontvangst. Al met al een waardige afsluiting van ons werkbezoek. 
 
Het gaf ons een goed gevoel weer eens wat dichter bij de echte werkers en Akka´s en bij de kinderen 
geweest te zijn. Voldaan zijn wij vertrokken op weg naar huis. 
 
 
Stand van zaken nieuw project: de weg naar Cotagala 
Inmiddels is er door diverse donateurs en acties al ruim 10.000 Euro verzameld voor de weg naar Cotagala. 
Nog niet genoeg, maar het begint er op te lijken. 
Tevens zijn er een aantal offertes ontvangen van lokale aannemers, die zorgvuldig worden bestudeerd. Wij 
houden u op de hoogte. 
 
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… 


