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Terwijl wij hier in Nederland te maken hebben (gehad) met de winter, mailde Pieter ons het volgende: “ Na  

vele weken van hevige regenval,” aardverschuivingen” en stormachtig weer is het heerlijk om de zon weer  

te zien” Hebben wij even problemen en chaos op de weg en in het verkeer, ligt in Srilanka direct het hele  

leven plat. Wegen die slecht te berijden zijn, gaten in de weg die de ellende alleen maar erger maken,  

voertuigen die hierdoor veel onderhoud nodig hebben en werkzaamheden die stil komen te liggen. Kortom:  

niet te vergelijken.....! 

We willen jullie weer even meenemen op onze tocht langs de verschillende zaken van  

het project. We zijn dankbaar dat het in Srilanka goed mag gaan met de meisjes, met onze vrienden, met het  

land, maar ook met de ontwikkelingen binnen het project. Alles staat de komende tijd in het teken van de  

verplaatsing van de meisjes van de Childrens home naar de Polwatta. Alles zal worden gecentreerd op één  

plaats. Lees hierover in de brief. Het doet enorm goed om de meisjes een plaats te bieden waar het goed is  

om te verblijven. Naast liefde en zorg is hier op de Polwatta de rust, de ruimte, het comfort wat deze  

meisjes verdienen. Wat echter hetzelfde is en blijft is dat God als  Vader ook hier aanwezig is  

en onvoorwaardelijk om deze meisjes geeft als geliefde kinderen! Weet hoe kostbaar ze zijn! 

Veel leesplezier toegewenst!    (De(De(De(De nieuwsbrief verschijnieuwsbrief verschijnieuwsbrief verschijnieuwsbrief verschijnt voortaan 2 nt voortaan 2 nt voortaan 2 nt voortaan 2 keer per jaar: december en junikeer per jaar: december en junikeer per jaar: december en junikeer per jaar: december en juni).).).). 

    

VerVerVerVer(der)(der)(der)(der)    weg……weg……weg……weg……    

Met de meisjes gaat het goed. Er zijn meisjes die komen en meisjes  

die weer gaan. Op het moment zijn er 22 meisjes die een  

liefdevolle plek hebben gevonden. Vasanthi is begonnen met haar  

werk in een fabriek van een vriend van Pieter uit de kerk.  

Vanaf begin november heeft zij hier haar plek. Ze is zeer druk,  

maar gelukkig op haar nieuwe werkplek. Jarenlang heeft  

ze in het meisjeshuis gewoond en gewerkt. Als laatste als hulp in   

het huishouden in het centrum.  

We zullen haar missen, want ze was een heel lief, zacht en  

bescheiden meisjes. Gelukkig weten we dat God met  

haar meegaat! Zo één voorbeeld, zoals er wel meer zijn……… 

 In dezelfde tijd zijn er ook weer nieuwe meisjes gekomen. Een  

ervan is Suneetra van 15 jaar oud. Ze komt uit het dorp in de buurt van de school waar we geweest zijn. Een 

meisje met ook weer een trieste achtergrond, van pijn en verdriet. 

  

Als alles volgens plan verloopt kunnen de meisjes in februari definitief verplaatst worden van de Childrens  

home naar de Polwatta(de ruimte die we in eerdere nieuwsbrieven de kokosnootplantage noemden). We kijken  

er naar uit! 
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 De egalisatie van de grond waar het huis(je) voor Pieter komt–  maar 

ook de weg er naartoe - heeft plaatsgehad, maar door de zware 

regenval is er wel vertraging opgelopen. Het volgende plan is nu om  

het huis neer te zetten waar Pieter en zijn gezin kunnen gaan wonen. 

Daarna zal ook begonnen worden met het bouwen van een ruimte  

voor de pastors, christenen en andere gasten voor een plaats van 

ontspanning, gebed, meditatie en retraîte. Eerst moet echter het plan 

nog worden ingediend bij de architect, voordat hiermee kan worden 

begonnen. Kortom: het één is afhankelijk van het ander, maar er zit 

schot in.      

Ondertussen gaat de ontwikkeling gewoon door.  

Naast de “ fishfarm” worden er ook diverse andere gewassen verbouwd. Voor de toekomst staan er ook nog 

andere ontwikkelingen te wachten, maar daarover berichten we in een volgende nieuwsbrief. 

 

En dichtbij…….En dichtbij…….En dichtbij…….En dichtbij…….    

Ook de afgelopen maanden zijn er weer heel veel mensen geweest 

die ons gesteund hebben. Hiervoor willen we iedereen hartelijk 

bedanken. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, maar 

weet dat het enorm gewaardeerd wordt. Naast de vaste donateurs 

waren er ook weer veel mensen die spontaan giften overmaakten. 

Op andere plaatsen werden er collectes gehouden voor onze 

stichting. Hierbij denken we aan de trouwe achterban in Benthuizen 

waar ook in de afgelopen tijd weer spontaan gecollecteerd werd in 

de Hervormde gemeente. Maar ook in onze woonplaats Veenendaal 

was er tijdens de kerstdienst voor de clubs een spontane collecte 

met een opbrengst van € 180. De clubs van de kerk sparen al 

spontaan dit jaar voor ons project. Ook willen we de stroopwafelactie in Moerkapelle van afgelopen november  

niet onvermeld laten. Dank aan al die jonge vrijwilligers die spontaan meehielpen. In de maand december is  

er altijd de jaarlijks terugkerende sint- en kerstactie van bakkerij Eshuis uit Moerkapelle. Vele  

bedrijven bestelden weer boterletters, kransen, staven en broden. Naast al die bedrijven willen we ook dit  

jaar weer bakkerij Eshuis hartelijk danken voor hun tijd en steun voor ons project. Het wordt enorm 

gewaardeerd!  

Oudejaarsdag wordt er in Veenendaal een spontane oliebollenactie 

gehouden door Theo en Marijke Diepeveen met hun kinderen Emma 

en Julia. Heel spontaan kwam het idee op om oliebollen te bakken en 

te verkopen voor onze stichting. Echt een geweldig warm initiatief 

wat naast de opbrengst ook een enorme bemoediging is dat er  

mensen zijn die het project steunen. Mensen: hartelijk dank voor 

jullie warme hart! Zo zijn er weer diverse mooie acties geweest. 

Hartelijk dank daarvoor. Al die bedragen, klein en groot, dragen bij 

aan het ondersteunen van het project.  

Misschien leest u al jaren de nieuwsbrief maar bent u nog geen 

donateur. Dan is dit mogelijk een moment om donateur te worden. 

Het zit hem niet in de grote bedragen. Elk bedrag is welkom! Wilt u erover denken???Wilt u erover denken???Wilt u erover denken???Wilt u erover denken???U doet het niet voor  

ons, maar voor kinderen die het veel minder hebben. Misschien weet u iemand in uw omgeving die ons  

wil steunen, maak die persoon dan enthousiast! Als u een actie wilt houden is dat ook mooi. Kijk vooral voor  

alle informatie op onze site www.iemandgeeftommij.nl. Wie weet kunnen we uw reactie snel tegemoet zien! 
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Van het gebedsfront Van het gebedsfront Van het gebedsfront Van het gebedsfront ::::De kracht van gebedsstrijders is enorm! Samen een front!. Blijft u vooral bidden voor  

de mensen, de kinderen in Sri Lanka! Een aantal gebedspunten om mee te nemen: 

Bidden:Bidden:Bidden:Bidden:    

• Voor alle meisjes in ons project in Srilanka. Dat ze weten mogen dat ze geliefde kinderen zijn! 

• Voor Vasanthi dat ze gezegend mag worden in haar nieuwe werkomgeving. 

• Voor een goede overgang van al de meisjes naar hun nieuwe plek, de Polwatta. 

• Voor Pieter, Luise, Chani en Sonia in hun dagelijks werk. 

• Voor alle werknemers in het bijzonder Babu die door een ongeluk tijdelijk uitgeschakeld is. 

• Voor de opbouw van het land Srilanka. 

• Voor de christenen, onze medebroeders- en zusters in dit land om  standvastigheid te midden van  

   de omstandigheden. 

• Voor al het werk van de stichting Iemand geeft om mij in Nederland. 

• Voor alles wat er gaat gebeuren in 2011. We hebben verwachting, maar leggen alles in Gods Handen. 

 

Danken:Danken:Danken:Danken:    

• Voor alle goeds wat we in het jaar 2010 mochten ontvangen van onze Vader. 

• Voor al die mooie mensen die ons project ondersteunen door middel van donaties, giften,acties en gebed. 

• Voor het feit dat ze een koper mochten vinden voor de Childrens home! Gebedsverhoring! 

• Voor de bijzondere samenwerking die we als stichting mogen hebben met Pieter en Luise in Srilanka. 

• Voor een geweldige God en Vader in de hemel die geeft dat dit alles mogelijk is! 

    

    

    

We wensen iedereen een goed, gezond en gezegend 2011 toe!We wensen iedereen een goed, gezond en gezegend 2011 toe!We wensen iedereen een goed, gezond en gezegend 2011 toe!We wensen iedereen een goed, gezond en gezegend 2011 toe!    
    

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

    

Dick van NoortDick van NoortDick van NoortDick van Noort....    


