
 

 

Nieuwsbrief stichting Iemand geeft om mij  
Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40) 

 

Postadres voorzitter: D.van Noort Hoochbeen 45 3905 WH Veenendaal tel. 0318-510907 
Postadres secretaris:  H. Lindhout Papaverlaan 41 2751 CC Moerkapelle tel 079-5932755 

Postadres penningmeester: M.C. Wortman, Akkerweg 42 2751 CN Moerkapelle tel. 079-5933767 
info@iemandgeeftommij.nl   www.iemandgeeftommij.nl 

bank rek.nr. 371323789 
kvk nr. 24373042 

Veenendaal, augustus  2009                                  jaargang 4, nr.3 
 
Beste familie, vrienden en belangstellenden: 

Na de vakantieperiode - waarin u hopelijk hebt kunnen genieten en ontspannen - is hier onze volgende nieuwsbrief. We willen stilstaan bij 
de reis die we een paar maanden geleden hebben gemaakt naar Sri Lanka, maar ook de actuele stand van zaken rond het project, de 
situatie in Sri Lanka en onze eigen stichting. Dankbaar en blij zijn we dat het goed mag gaan in Sri Lanka en dat het project gezegend 
wordt. Veel werk wordt er gedaan, nieuwe meisjes mogen geholpen worden en de rust lijkt enigszins terug te keren in het land. Velen 
moesten het land verlaten, projecten werden stilgezet, mensen werden heen en weer geslingerd en oorlogsgeweld leek de boventoon te 
voeren. Na onze reis met alle bijzonderheden weer die we hebben meegemaakt, zagen we opnieuw dat God met Zijn werk doorgaat. Hij 
is niet tegen te houden. Door niets en niemand. Niet door regeringen, strijders of andere godsdiensten. God heeft een Plan en gaat 
daarmee door. We willen u weer een blik laten werpen in het project, hartje Sri Lanka. Veel leesplezier! 
 

Over Sri Lanka: 

Terwijl de oorlog in de laatste fase verkeerde tijdens ons bezoek eind april, is de oorlog nu “voorbij”. Althans, de Tamil Tijgers zijn 
verslagen,het laatste bolwerk wat ze bezaten is genomen, hun leider is gedood en er zijn zelfs al weer regionale verkiezingen geweest. 
We hopen en bidden oprecht dat dit het begin mag zijn van een nieuwe start voor heel Sri Lanka. Dat mensen –Tamil of Singalees – in 
vrede met elkaar mogen samenleven met ieder gelijke kansen. We hopen dat het land weer opgebouwd mag worden, dat betrekkingen 
weer hersteld mogen worden en er nieuwe kansen komen voor iedereen, ongeacht leeftijd, kleur of godsdienst.  Ook hopen en bidden we 
dat er nieuwe openingen mogen zijn om het evangelie te brengen. Dat christenen op Sri Lanka hun geluid mogen laten horen. Dat 
projecten –ook die gestopt zijn of gedwongen moesten worden om te stoppen– weer nieuw leven ingeblazen worden. Blijft u bidden 
voor Sri Lanka? 
 
Uit de reis naar Sri Lanka……: 
 

Het was weer tijd om de jaarlijkse reis naar Sri Lanka te ondernemen. Dit keer toch wel bijzonder, want het multifunctionele centrum zou 
worden geopend. Samen met Herman Lindhout, Mark Wortman en Jan en Corine Qualm ondernamen we de lange reis. Uitgezwaaid 
door onze gezinnen gingen we op weg naar het project in Sri Lanka. Ook al was het voor een aantal de eerste keer en voor anderen weer 
een hernieuwde ontmoeting met Sri Lanka, het was fijn om onze vrienden te ontmoeten. In 8 dagen hebben we veel gezien, gesproken, 
meegemaakt en gedaan om met nieuwe moed weer aan de slag te gaan. Heerlijk was het om Pieter en zijn familie te ontmoeten, maar 
ook de werknemers en de meisjes. Voor mij was het door allerlei omstandigheden ook twee  jaar geleden dat ik in Sri Lanka was 
geweest. Een aantal meisjes is inmiddels vertrokken in vergelijking met mijn laatste bezoek –Priya, Deepika –en vele nieuwe gezichten 
die wel bekend waren van de verhalen en de foto’s mochten we nu in levende lijve ontmoeten. Na het eerste voorzichtige aftasten was er 
al snel het plezier met elkaar. Wat hebben we ook weer genoten van het zwembad, het sporten en de spelletjes(zelfs voor Uno kregen ze 
ons om de tafel!). Zoals we al zeiden was er naast het plezier en de ontmoeting met de meisjes en de werknemers ook het serieuze 
doorspreken van zaken.  
 
Meisjes: er zijn nu rond de 20 meisjes. Kijkend naar de meisjes zien we dat Deepika en Priya zijn 
vertrokken. Ook Dilani is niet meer in het meisjeshuis. Veel nieuwe gezichten zijn er bijgekomen. 
In een eerdere brief hebben we ze al genoemd o.a.  Deepani en Lucy. Na onze reis zijn er nog 3 
nieuwe meisjes bijgekomen. Ze staan hiernaast op de foto: Nuani, Irandi en Ajyasa. Waar 

mogelijkheden zijn(als ze bijvoorbeeld 18 jaar zijn) mogen ze, indien mogelijk,terug naar familie. 
We zien dat in een aantal gevallen ook gebeuren. Samudra zal binnenkort ook het huis verlaten 
en terugkeren naar haar familie. Zo hebben we in al die tijd meisjes gezien die ander werk krijgen, 
zich in een huwelijk “storten”, teruggaan naar familie of in het meisjeshuis blijven omdat ze nog te 
jong zijn of niet weg kunnen(geen familie etc.). Hiervan is Mihiri wel het duidelijkste voorbeeld. In 
het nieuwe centrum heeft zij nu ook een eigen kamer(zie foto).Zo hebben we met eigen ogen de 
wereld van de meisjes weer gezien, even een licht voor ze mogen zijn in hun leven, zaken rond 
hun leven besproken, ze iets beter leren kennen en zo hun verhalen weer door te geven aan het thuisfront. We nemen we ze weer mee in 
ons hart. Zij zijn het doel van ons werk en het is goed en motiverend dat we dat als bestuur nu hebben gezien met eigen ogen! 
 

Opening:Het hoofddoel was zeker de opening van het 
multifunctionele centrum. Na een periode van 2 jaar stond 
het gebouw er. Velen hebben met man en macht hieraan 
gewerkt en het prachtige resultaat mag er zijn. Dankbaar 
zijn we dat dit gerealiseerd kon worden met hulp van u. 
Dankbaar zijn we ook dat we vele mensen in Sri Lanka, 
uit de omgeving aan het werk hebben kunnen zetten. De 
metselaar heeft zelfs al weer nieuwe aanbiedingen van 
werk! De maandag was de grote dag: iedereen zag er 
perfect uit. Keurig gekleed. De meisjes werden opgehaald 
en bij het centrum stonden de stoelen klaar. Alles was 

netjes geveegd en schoongemaakt. Binnen was nog niet alles afgewerkt(keuken nu inmiddels wel!). Wen er maar aan: Srilankaanse 
manier van werken, ook na 2 jaar. De elektriciteit was zelfs de dag ervoor pas aangelegd en verbonden!!!Maar iedereen straalde! Na een 



 

 

Nieuwsbrief stichting Iemand geeft om mij  
Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40) 

 

Postadres voorzitter: D.van Noort Hoochbeen 45 3905 WH Veenendaal tel. 0318-510907 
Postadres secretaris:  H. Lindhout Papaverlaan 41 2751 CC Moerkapelle tel 079-5932755 

Postadres penningmeester: M.C. Wortman, Akkerweg 42 2751 CN Moerkapelle tel. 079-5933767 
info@iemandgeeftommij.nl   www.iemandgeeftommij.nl 

bank rek.nr. 371323789 
kvk nr. 24373042 

opening van Pieter, een toespraak van mijn persoon 
namens de stichting “Iemand geeft om mij”, het 
toezingen van de meisjes was er het moment dat we de 
officiële steen mocht onthullen. We moeten zeggen dat 
dat een bijzonder  moment was. Ineens dringt tot je door 
waar je het allemaal voor doet. Een prachtige steen 
waar  benadrukt werd dat we eensgezind gaan voor de 
meisjes in ons project: onze stichting en “The 
Refuge”(Pieter). Na het onthullen van de steen gingen 
we naar de achterkant van het gebouw. Daar moest nog 
een lint worden doorgeknipt om ook die deur officieel te 

openen. Herman Lindhout, onze secretaris, maakte hier de ingang vrij, waarna iedereen de binnenkant nu officieel mocht zien. Wat een 
ruimte, wat een prachtig gebouw en wat een dankbaarheid. Dit werd ook onderstreept door het gebed wat Herman in deze ruimte 
uitsprak. Als stichting Iemand geeft om mij hebben we een plaquette onthult aan de achterzijde waarin we onze wederzijdse 
samenwerking benadrukte. We sloten het officiële gedeelte af met een maaltijd op het grasveld voor het centrum. Wat een blije gezichten 
zag je overal. Meisjes waarin je echte dankbaarheid zag, werknemers als Babu en andere werkers(stuk of 8) die maar je hand wilde 
schudden, Pieter als  de spil, maar ook wij als bestuur. Vele gesprekken en voorbereidingen later zie je dit resultaat en dan overheerst 
toch wel iets aparts. Dank aan al die vele mensen in Nederland die ons steunen, al die werkers, maar bovenal God. ’s Middags hebben 
we met elkaar doorgebracht in een zwembad waarin de meisjes centraal stonden. Even ontspannen, even wat anders, even iets leuks in 
hun leven. Daar doe je het toch voor? 
 
De situatie in het project is voorlopig als volgt(al zullen de details in de nabije toekomst worden uitgewerkt): 
 
T.a.v. Girlshome:  

* Er zijn nu 20 meisjes(variërend van ongeveer  9 jaar tot 18 jaar). 

* In het bovenste meisjeshuis komen de jongere meisjes. 

* Boven de garage –waar Pieter  woonde– komen de oudere meisjes. Dit is meer comfortabel en 

je hebt wat privacy. Voor de toekomst zullen Mihiri, Niluka, Vasanthi een plaats krijgen op de 

kokosnootplantage. Boven de garage blijven dan de andere oudere meisjes. Je moet  Mihiri e.d. 

dan niet meer als deel van de girlshome zien, maar als werknemers binnen ons project(nu eigenlijk 

al).Mihiri heeft inmiddels al een kamer in het centrum. 

*  De oorspronkelijke girlshome krijgt een face-lift  voor andere doeleinden: buitenkeuken afbreken, 

voorste slaapruimte wordt tweede keuken(Srilankaanse spoelkeuken), achterste slaapruimte wordt 

studieruimte, kamer Letitia blijft in stand, buitenboel blijft ontvangstruimte, zitruimte, 

ontmoetingsplaats, het dak moet vervangen worden(asbestplaten eraf), dekbedden vervangen. Het hele interieur zal door Luise, vrouw 

van Pieter,  onder handen worden genomen qua artistieke vormgeving.  

 

T.a.v. Multifunctionele centrum: 

Het gebouw is klaar op een paar kleine dingen na: 

* Afwerking aan de buitenkant: denk aan dakgoten, 

regenpijpen netjes wegwerken, verfwerk.  

* Binnenkant nog afronden: te denken valt aan interieur, 

wc/douche. De keuken is inmiddels gedaan. 

* We dachten aan een ruimte voor de 3/4 meisjes in het 

centrum, maar na gesprek begrijpen we de beweegredenen 

van veiligheid en zal Pieter de mogelijkheden voor de 

toekomst onderzoeken. Misschien blijven de meisjes  bij de 

girlshome boven garage, misschien een ruimte binnen 

centrum of voor de toekomst een guesthouse voor meisjes(die 

dan werknemer zijn). Wordt vervolgd. De veiligheid van de 

meisjes is het  belangrijkste! 

*Pieter onderzoekt de mogelijkheden voor de  toekomst van het centrum, maar we hebben wel aangegeven dat we in principe willen 

vasthouden aan de oorspronkelijke doelstelling: evangelisatie, rustplaats voor pastors, Bijbelstudie i.c.m. de meisjes die hun 

werkzaamheden hebben en onderwijs. 

 * In onze visie zul je voor een goede ontvangst van de gasten ook de infrastructuur moeten aanpakken. Is iets voor later.  
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T.a.v . kokosnootplantage/zelfvoorziening: 

*  Natuurlijk is er veel tijd besteed aan het centrum waaraan ook de werknemers van het project hebben meegewerkt.  Toch  is het punt 

van zelfvoorziening doorgegaan: kokosnoten in april: 2050(afhankelijk van de prijs),vissen; een kilo leverde  één euro op. 

* er zijn nu een heel aantal watertanks die het water opvangen(voor vissen, land etc. 

*  Het aantal vissen gaat Pieter uitbreiden.  

* We hebben duidelijk aangegeven aan Pieter dat het punt van zelfvoorziening beter van de grond moet komen. Het project moet zelf 

geld gaan opleveren zowel met de kokosnoten, vis, centrum als de activiteiten van Luise.  

* Babu, Kuleratne en de watcher(een bewaker) zijn de werkers op de plantage. 

* Voor de toekomst is het stukje veiligheid voor de kokosnootplantage en centrum ook wel een punt van aandacht 

 

Naast de meisjes, de werknemers hebben we ook een heel goed contact gehad met Luise, de vrouw van Pieter. Zij zal meer betrokken 

worden bij het project. Haar rol hebben we hieronder besproken. 

 

Luise’s rol: 

*Luise zal vanaf heden een deel zijn van ons team om gezamenlijk voor de meisjes te gaan. 

* Zij zal met name leiding geven aan de inrichting/interieur. Daarnaast het samen met de oudere 

meisjes geld inzamelen voor project d.m.v  werkzaamheden. Luise is heel creatief  Voorbeelden: 

slippers, horlogebandjes, theelepeltjes. De afspraak is dat wij kijken in Nederland wat de 

mogelijkheden zijn om dit te verkopen via handel/winkel/marktplaatsaccount. Waarschijnlijk zullen 

de slippers/horlogebandje lopen. We orienteren ons op de markt en de prijs(rond de 10-12 euro). 

Afspraak is dat er bij voldoende aanvraag gekeken zal worden hoe alles hier kan komen.  

* Luise verkoopt ook al slippers via kapperszaak Adam and Eve in Kandy. 

* Goed plan om Luise te betrekken bij project: werkt motiverend, geeft haar verantwoordelijkheid 

en waardering, ze is creatief en je bent goed bezig met zelfvoorziening.  

* Naam product is “Amazing feet”. 

*Luise werkt nu samen met Mihiri, Niluka, Vasanthi, maar dat kan uitgebreid worden in de toekomst. 

Inmiddels hebben we in Nederland al diverse slippers verkocht. Boetiekjes hebben belangstelling. Mocht u iets weten of zich 

aangesproken voelen door het verhaal, laat het ons horen! 

 

Infrastructuur: zowel bij girlshome als de kokosnootplantage is het een punt van aandacht en 

zorg. Voorwaarde voor gebruik van andere faciliteiten. 

 

Organisatie: over de samenwerkingsvormen vindt onderzoek plaats. In welke vorm dan ook, 

we blijven partners die er gezamenlijk zijn voor de meisjes. Pieter blijft de supervisor. Letitia 

blijft er voor de meisjes in de girlshome  samen met Suti die haar assistent en hulp is. Luise 

doet de werkzaamheden met de oudere meisjes. Voor dit stuk werk is zij verantwoordelijk. 

Babu is er op de kokosnootplantage als een soort”manager”die verantwoording aflegt aan 

Pieter. Kuleratne en de watcher staan onder Babu. In onze visie gaan we voor een stuk 

doorstroming. Meer meisjes zijn welkom maar vragen ook meer zorg, liefde en aandacht.  

 

Vele dingen hebben we kunnen doen. Heel gaaf was het ook om de plaatselijke school te 

bezoeken waar de meisjes elke dag naartoe gaan. Als onderwijsmensen is het toch altijd goed om ergens anders te neuzen. Het beeld 

viel niet tegen al zou een actie voor nieuw meubilair nog weleens kunnen gebeuren. Na alle activiteiten, werkzaamheden, gesprekken en 

indrukken hebben we vermoeid, maar voldaan de terugtocht weer aanvaard in de volle overtuiging dat God over de mensen die ons daar 

lief zijn waakt. Tot volgend jaar!  

 

Afscheid: 

Als bestuur zijn we dankbaar dat we de mogelijkheden hebben om ons werk te doen. Dankbaar voor kansen, verantwoordelijkheden en 

het “hart hebben” voor een naaste in nood. Toch willen we nu ook stilstaan bij een afscheid van mensen. Mensen die met mij stonden aan 

de wieg van deze stichting. Mensen van het eerste uur. Anneke en Erik Willemsen gaan de stichting verlaten na bijna 5 jaar hun krachten 

te hebben gegeven. Natuurlijk ook een dubbel gevoel als familie, broer en zus, mensen die mijn passie deelden,de stichting verlaten. 

Maar we respecteren hun beslissing. Na al die jaren, de jaren van opbouw, is er nu een andere, nieuwe uitdaging waar we ze alle goeds 

in toewensen. Veel hebben jullie gedaan, veel dank zijn we jullie verschuldigd, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Jullie 

zullen ongetwijfeld nog nauw betrokken blijven, dat kan ook niet anders, maar op een andere manier. We wensen jullie Gods zegen op de 

(nieuwe) weg in jullie leven! Als bestuur vangen wij de taken met elkaar op. Wat dat betreft blijft dat allemaal hetzelfde. Voor de goede 
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orde: Mark Wortman wordt de nieuwe penningmeester binnen het bestuur, iets wat Mark wel is toevertrouwd. Kortom: wisselingen zijn er, 

maar het werk, het project, het doel, de werkzaamheden gaan door en zijn niet afhankelijk van mensen. Onze Vader gaat met ons mee in 

de toekomst! 

Bidden en danken: 
Bidden:  

• Voor de mensen in Sri Lanka, voor “een leven na de oorlog” 

• Voor wijsheid bij de mensen met verantwoordelijkheid. 

• Voor de meisjes in ons project, de meisjes die er al waren, maar ook voor Nuani, 
Irandi en Ajyasa 

• Voor Pieter en zijn gezin om energie, motivatie en doorzetting elke dag maar weer. 

• Voor Letitia en alle andere werknemers. 

• Voor alle christenen in Sri Lanka, maar ook wereldwijd. 

• Voor onze stichting, ook weer aan het begin van een nieuwe periode. 

• Voor een zegen over alle voorbereidingen, acties en plannen voor de komende tijd. 
 
Danken: 

• Voor de vrede die er nu mag zijn(zoals wij westerlingen dat kunnen beoordelen). 

• Voor de realisatie van het multifunctionele gebouw. 

• Voor alle werkzaamheden en zegeningen in het project ondanks de moeilijke situatie in het land. 

• Voor alle mensen die veel voor ons betekenen in Sri Lanka en in Nederland. 

• Voor het feit dat Pieter verlenging heeft gekregen van zijn visa. 

• Voor alles wat Anneke en Erik hebben betekend voor het project, tegelijkertijd bidden we om een zegen voor hun toekomst. 

• Voor alles steun, sponsoring en meeleven van mensen 

• Bovenal voor een God in de hemel zonder wie wij niet kunnen! 
 

Er voor gaan…… 

Ook de afgelopen tijd hebben velen ons gesteund als stichting. Hiervoor onze dank. Middels donatie, sponsoring en gebed was u er de 
afgelopen tijd weer voor ons, maar indirect voor de meisjes. Bovenstaande punten van het project zijn mogelijk door uw steun. Blijf dat 
ook doen in de nabije toekomst, nu we door willen gaan en zaken willen oppakken. Misschien volgt u ons al heel lang, maar bent u nog 
geen donateur. Overweeg het eens om deze meisjes te helpen. Misschien kent u mensen in uw omgeving, in Moerkapelle of rond 
Veenendaal die meer van ons werk willen weten. We komen graag langs om ons verhaal te doen. Presentaties komen wij verzorgen als u 
ons inseint. Acties zijn altijd welkom. Ook onze ijskar is een leuke afwisseling. Of we komen zelf langs of u huurt hem voor een feestje of 
een braderie. De afgelopen tijd is hij weer regelmatig ingezet. Bij mensen particulier, maar ook op de braderie in Benthuizen en 
Moerkapelle. In een woord: bedankt voor de mogelijkheid om hier te staan en geld in te zamelen voor ons project. Misschien vergeten we 
dingen of personen. Weet dat we u dan toch willen bedanken middels deze brief. Dank voor wat u, wat jij deed! 
Als u nog een idee heeft,geef het dan door. Wilt u dat we langskomen?Tot gauw?????  
 
Neem vooral nog even een kijk op onze site www.iemandgeeftommij.nl. Hier kunt u iedere keer de nieuwste foto’s zien. 
Veel leesplezier! 

 
Een hartelijke groet namens de stichting “Iemand geeft om mij”, 

 
 Dick van Noort 
 

 

                    


