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Veenendaal, juli 2015, reis impressie 
 

Beste “vrienden” van stichting 

Iemand geeft om mij, 
Ze stonden ons allemaal op te wachten 

toen we ’s avonds laat aankwamen en 
ze stonden er ook weer toen we 3 
weken later ’s morgens vertrokken. 

Allemaal parels met wie we 3 weken 

lang mochten optrekken:Ishani 

,Sandamalee, Pushpa, Madushani, 
Lakshani, Saduni, Sachini, Dilini, Piumi, 

Udari, Nethmi, Kaweesha, Chandrika, 

Gayathri, Kumari, Nimna, Nethmi, 
Dilrukshi, Nalika, Ratnamali en Balwani. 

Maar we mochten nog meer parels 
tegenkomen:  “the former girls”, 
meisjes die de afgelopen 10 jaar in het 

project hebben gezeten! Of wat te denken van een fantastische staf: Letusha, Shamari en 
Shashikala. Lieve mensen die 3 weken lang voor ons zorgden met heel veel liefde! Warme 

ontmoetingen met onze medepartner in het project, de mensen van stichting “The Refuge”! 

Ontmoetingen van hart tot hart met broeder Keith. Ontmoetingen met mensen op straat, op het 
strand en in de stad. Om nooit meer te vergeten. “And last but not least” de ontmoeting met onze 

vriend Pieter(oprichter van het meisjeshuis, woont sinds een jaar met gezin noodgedwongen in 

India). Broers, vrienden en partners voor het leven. Dank mensen voor 3 weken warmte, 

geborgenheid, onuitwisbare indrukken, een lach en een traan en heel veel liefde. We hebben ons 
als gezin echt “thuis”gevoeld! We mogen het nu doen met een warme herinnering, maar het is 

best even wennen om het ritme weer te vinden en de mensen achter te laten die je lief zijn! 

 
Zo zit je in Srilanka, zo zit je in 

Nederland. Zo stap je 3 weken 

geleden in het vliegtuig naar 

Srilanka, zo ben je weer thuis in 
Nederland. Zo eet je rice and curry 

en dan kun je ook weer verlangen 

naar aardappels, groente en een bal 
gehakt. Zo ben je in de wereld van 

Srilanka met al zijn drukte, warmte, 
herrie en chaos en dan ben je weer 
in het geordende Nederland. Zo 

mag je vrienden, broeders –en 
zusters, meisjes, werknemers en 

mensen ontmoeten in Srilanka, zo 

mag je weer deel zijn van mensen 
in Nederland. Zo mag je de liefde 

van Jezus uitdelen in een land vol 

gebrokenheid, pijn en zorg en zo mag je diezelfde liefde weer uitdelen in je eigen omgeving. Na 

duizenden kilometers reizen per vliegtuig, auto en lopend, na 21 dagen van intensief bezig zijn op 
het project in Srilanka, na een lach en een traan, na gesprekken en plezier, na inspanning en 
ontspanning, na het vaststellen van korte –en lange termijndoelen, kijken we weer terug op een 
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hele mooie, inspannende maar gezegende reis. We willen u meenemen naar een aantal highlights 
van onze reis!We danken onze Heer voor al die mooie, waardevolle momenten met prachtige, 

unieke en lieve mensen in een omgeving vol gebrokenheid! 

 
Samen met mijn vrouw Judith, en 

(schoon)kids Laurien en Christian, 
Robert en Jeroen hebben we dit jaar 
het project bezocht. Waar het 

andere jaren de gewoonte was om 

eind april op project bezoek te gaan, 

was er nu de keuze om 
projectbezoek en vakantie te 

combineren! Een unieke reis! Van 

deur tot deur ben je 24 uur 
bezig……maar dan ben je ook 

ergens! Helaas door een “delay” op 
weg naar Abu Dhabi duurde de 
aankomst nog 12 uur langer. Maar 

wat een tegenstelling met Srilanka! 
Het ontbrak ons in die 12 uur aan 

niets: eten, drinken en hotelkamers 

werd allemaal geregeld.  De volgende morgen vroeg zijn we via Oman(Musqat) gevlogen naar 
Colombo. Een heerlijk weerzien met Pieter na ruim 2 jaar! Is goed om te ervaren dat je broeders 

bent en dezelfde passie hebt, ook al zitten daar duizenden kilometers tussen. Heerlijk weer om de 

lucht, de drukte, de chaos oftewel de Srilankan way of life te ervaren. Even thuis voor 3 weken! 

Dat voelde helemaal zo toen we aankwamen bij het meisjeshuis. Wat een ontvangst. Dank Heer 
voor deze unieke meisjes die U aan ons heeft toevertrouwd! Wat hebben we hier heerlijke weken 

gehad! Wat hebben we veel mogen meemaken zowel bij het meisjeshuis als daarbuiten. Heerlijke 

dagen aan de oostkust bij Trincomale(Nilaveli) waar we als gezin even 5 dagen konden 
ontspannen met rust, zwemmen, snorkelen, elkaar en een heerlijke zonnige tijd! Wat is de natuur 

mooi, ook onder water: grote mooie blauwe vissen, grote schildpadden, zeesterren en koraal! Wat 

is de schepping uniek! Ja, wat hebben we een Unieke Schepper! Genoten van het prachtige leven 

in Srilanka, het heerlijke eten en drinken, de friendly people, de contacten, maar toch vooral 
iedere keer weer van de meisjes bij 

het project! Als we dan weer ergens 

geweest waren was er toch elke keer 
weer het verlangen om terug te 

gaan. Heerlijk om te zien dat onze 
kids genoten van sport en spel met 
de meisjes. 

 
Het was goed om samen met Pieter 

nog 6 dagen te hebben voor hij weer 

naar India vertrok(waar hij 
momenteel woont). Twee keer in het 

jaar komt Pieter voor ongeveer 6 

weken terug. Dat ene moment was 

nu! Goede gesprekken gehad met 
hem, maar ook met Keith en Dilini 
van zijn stichting “The Refuge”. 
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Dankbaarheid voerde bij allen de boventoon als we zien dat het met het project goed gaat. Er is 
stabiliteit en rust te voelen! Dankbaarheid dat ondanks het feit dat Pieter op afstand is, het 

project doorgaat! “God provides” was de conclusie van ons allemaal! 

 
Een goed bestuur ter plaatse, een 

adequate accountant die haar 
papieren op orde heeft, maar bovenal 
een open persoon is met een groot 

hart voor de meisjes. Keith, een man 

van misschien niet veel woorden, 

maar als hij gaat spreken over God, 
geloof, de mensen in Azië, zijn 

bewogenheid voor het verlorene, de 

tijd die hij steekt om relaties te 
bouwen met de locals dan word je 

vanzelf stil: dit is een levende 
getuige, een leesbare brief van Jezus! 
Wat zijn we onder de indruk gekomen 

van deze man.  
Heer, bescherm de meisjes, de staf 

de mensen die ons lief zijn elke dag. 

Zet een engelenwacht om het heen, een muur van bescherming! Bid met ons mee dat er nog 
meer doorbraken mogen komen in Srilanka. Heer, laat nog meer mensen een keuze voor U 

maken. Laat de zaadjes die geplant zijn tot volle bloei mogen komen!!  

 

Dank voor Pieter! Wat een gaaf persoon! Een vriend, maar bovenal een broer. “Joining hands 
together for the girls!”. Ondanks dat hij op afstand is loopt het goed! Goed opgezet! Iedere dag is 

er contact met madam! Fijn om te horen. Zegen voor jou Pieter en je familie in India! 

 
Een van de hoogtepunten van de reis was het feit dat we 2 dagen lang feest hadden. 10 jaar 

geleden zijn we als stichting in Srilanka gekomen en dat wilden we vieren. Niet alleen met de 

meisjes die er nu waren maar met al die meisjes die het huis al hadden verlaten! Meisjes die terug 

konden naar familie. Meisjes die getrouwd zijn. Meisjes die ergens anders wonen. Kortom: met 
zoveel mogelijk mensen 2 dagen 

lang genieten van elkaar, 

terugkijkend wat er allemaal is 
gebeurd, maar vooral ook vooruit 

kijkend naar de toekomst! En wat 
werd het een party!!!! Laurien en 
Christian hebben deze 2 dagen een 

programma in elkaar gezet en het 
werden 2 fantastische dagen. 

Ontvangst met gebak, speciale 

lunch,sport, spel, dans, drama, 
bingo, Srilanka gots talent, muziek 

en creativiteit waren onderdelen! 2 

dagen lang was er het gelach te 

horen boven de heuvels rond de 
Polwatta! Weet je hoe heerlijk het 
is als je te midden van moeilijke 
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omstandigheden meisjes hoort lachen, plezier maken, blij zijn en stralen? Hoe gaaf is het als je er 
voor ze mag zijn. Als je een arm om ze heen mag doen. Als je mag zeggen dat je van ze houdt. 

Als je letterlijk de Liefde van Jezus mag doorgeven aan mensen! Dank Laurien en Christian voor 

dit geweldige programma. Heerlijk om meisjes soms na 8 jaar terug te zien. Een paar voorbeelden 
dan: Mihiri, nu 27 jaar met een dochtertje, Inoka met een heerlijk kereltje, Niluka met een 

zoontje en Anusha met een zoontje. Ik zie ze nog zo voor me toen ze hier in het meisjeshuis 
zaten! En dan niet vergeten al die meisjes die nog niet getrouwd zijn en kinderen hebben: de 
tweeling Harshani en Darshani, Nadeesha, Undeni, Maduri, Ruweni en velen anderen die we 

kennen. Of Deepani die belde om toch even contact te hebben! Anderen moesten zich afmelden 

omdat ze andere verplichtingen hadden! Maar een ding was duidelijk: het was een groot 

feest!!!Tientallen meisjes waren er en God kent elk meisje bij haar naam. Elk meisje is uniek, een 
parel in de Hand van God! 

Een van de dingen- en daar zijn we u als sponsor, als giftgever enorm dankbaar voor- zijn de 

cadeaus die we mochten geven. Voor de meisjes die het huis al hadden verlaten was er een 
nieuwe handtas met inhoud en voor de andere meisjes een tasje met inhoud: pennen, 

notitieblokje, deo, maar ook een persoonlijke kaart met een pareltje in organza zakje om daarmee 
aan te geven: die cadeautjes zijn mooi, maar JIJ als persoon bent al een cadeau op zich!!!! God 
houdt van je! Jij bent een parel in Gods hand! 

Ook nieuwe stevige rugzakken voor school, T-shirts, slippers en handdoeken mochten we geven. 
Blijdschap dat we ook hier een bijdrage aan konden leveren, mede namens al die trouwe mensen 

die ons vanuit Nederland steunen en de extra giften die we kregen. Dank Heer voor onze trouwe 

achterban. Dank Heer dat zij ook hart hebben voor de meisjes. Dank Heer voor al die mooie 
persoonlijkheden bij de meisjes! Dank Heer dat we hebben mogen investeren in de levens van 

deze meisjes! 

 

Naast deze 2 dagen van feest hebben we heel veel tijd doorgebracht met de meisjes om en rond 
het project. Sporten, spelen, wandelen, gek doen, lachen, blij zijn en plezier hebben. Elke dag 

maar weer opnieuw. Maar ook samen een prachtige hiking in de buurt met een uniek uitzicht. De 

zorgzaamheid van de meisjes naar ons 
toe was ook mooi om mee te maken. Zij 

pakten onze hand vast zodat we niet 

uitgleden. Of de meisjes ophalen op 

school en samen terugwandelen naar het 
meisjeshuis. Heerlijk om ook te zien hoe 

Robert en Jeroen zo genoten van de tijd 

met deze meisjes. Van te voren denk je 
misschien: hoe moet dat gaan, maar 

kids onder elkaar gaat vanzelf!! Heerlijk 
om te zien hoe ze elkaar begrepen: non-
verbaal of in het Engels of zelfs een 

beetje Srilankaans! Zo gaaf om te zien 
dat Jeroen Bingo presenteerde door de 

getallen te noemen in het Srilankaans. 

Nog directer contact als je komt in 
iemands wereld! 

 

Ook was het gaaf om helpen met werkzaamheden op het project: watertank leeg, vissen vangen, 

met elkaar zand en grind op de lorry scheppen en wegbrengen. Dit wordt gebruikt voor het 
aanleggen van de nieuwe weg. Samen werk doen is gezelliger en….je weet waarvoor je het mag 
doen! 
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Een aantal mensen willen we nog wel noemen en in het zonnetje zetten! Dankzij Madam(Letusha) 

draait het project stabiel! We kennen haar nu 10 jaar en hebben groot respect voor haar! Je zou 

niet zeggen dat ze ouder wordt. Ze leidt het project ter plaatse echt heel goed. Liefdevol, 
duidelijk, helder, maar met een groot hart wat God haar heeft gegeven voor deze meisjes! Dank 

Heer voor deze geweldige sterke en toegewijde vrouw van U! Ook Shamari willen we noemen. 33 
jaar en als assistent gekomen in het project. Geweldige hulp voor madam, kan geweldig koken, is 
een goedlachse, lieve vrouw, een christen die hier helemaal op haar plaats is. In een gesprek dat 

we met haar hadden gaf ze dat ook aan. Ze heeft de Bijbelschool gedaan, deed werk in de kerk 

maar ziet het als gift van God dat ze nu hier in het meisjeshuis mag werken. Dit was haar droom 

en is voor haar echt thuiskomen! De achtergrond van haar familie was het Boeddhisme maar ze 
kwam op haar 10e jaar tot geloof en nu mag het hele gezin God dienen! Dank Shamari voor al die 

heerlijke maaltijden die je met liefde hebt klaargemaakt. Een hotel kon er niet tegenop! Samen 

met Shashikala stond je iedere dag voor 
ons klaar! Gaaf om te zien dat meisjes 

die niet weg kunnen een plek krijgen 
binnen het project! Dank Heer voor 
Shamari en Shashikala. Zegen hen en 

gebruik hen voor het doel wat U voor 
ogen hebt! 

 

Leuk was het om de school te bezoeken 
van de meisjes. Er zijn meisjes die naar 

school gaan, anderen zijn klaar en 

werken rond het project en weer 

anderen gaan nog naar school. De 
meisjes hebben allemaal traumatische 

ervaringen. Als ze nieuw in het project 

komen gaan ze niet direct naar school. Dat kunnen ze nog niet aan. Eerst krijgen ze een periode 
om tot rust te komen. We hebben dit aan de lijve ondervonden, maar wat gaaf om te zien wat je 

kunt betekenen voor deze meisjes. Ishani was een meisje wat heel teruggetrokken was, doek om 

haar heen en terug getrokken in een hoekje. Wat zag je dit meisje veranderen door sport, spel, 

aandacht, een arm om haar heen. Door Liefde te geven! Op een gegeven moment stond ze met 
de zonnebril op van Judith op of foto’s te maken met ons fototoestel. Een echte diva! Heerlijk! Of 

Balwani of Nalika die kwamen toen wij er al waren!!!Dank Heer dat we deze meisjes liefde 

mochten geven zodat ze zich toch thuis voelen! Gaaf om school mee te maken als onderwijsgezin. 
Even kijken in de klassen, even zitten/staan voor de klas en natuurlijk even meedoen met een 

potje volleybal! 
 
Ook met de rest van het project mag het goed gaan. De gebouwen die er staan zien er goed uit, 

het omliggende land wordt meer en meer bewerkt. Cleaning van de grond, kokosnotenbomen die 
het goed doen, prachtige planten en bloemen, vissen in de watertanks, nieuwe ideeën voor de 

toekomst. Kortom: we zien een project wat het goed doet. Samurasinge, Kuleradne en een 

nieuwe werkneemster zijn ijverige krachten! Kuleradne draait al zeker 10 jaar mee! Heer zegen 
ook deze werknemers samen met hun gezinnen! 
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Twee dingen voor het komende jaar 
zijn: kijken naar de mogelijkheden voor 

het aanschaffen van een tweedehands 

busje en het herstellen/verbeteren van 
de weg. Het busje wat er nu is draait al 

17 jaar mee en zal er een keer mee 
ophouden. Naast leeftijd is de 
afschrijving iedere keer ook best duur. 

Dit wordt een van de prioriteiten dit 

jaar. Daarnaast is de weg van beneden 

naar boven toe een prioriteit. Grote 
delen van de weg zijn goed, maar er 

zijn ook een aantal delen echt slecht, 

beschadigd door de regentijd. In de 
hevige moesson tijd is de weg naar 

boven naar het meisjeshuis bijna 
onbegaanbaar en levensgevaarlijk. Dit 

zijn de doelen voor dit jaar. Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen! Dank voor alles 

wat u al doet. We zijn blij met u als steun! Zegen! 
 

Het moment van afscheid nemen kwam: altijd moeilijk en lastig. Je maakt 3 weken met elkaar 

heel veel mee en dan is het klaar. Daarnaast weet je nooit of je elkaar nog ziet! Toch overheerst 
dankbaarheid! We mochten na een heerlijke kerkdienst in Lighthouse Church onze weg via de 

olifanten vervolgen naar Negombo waar we nog 2 dagen konden relaxen. Prachtige plaats! Na een 

reis van 24 uur kwamen we uiteindelijk weer veilig aan in Veenendaal. Blij dat we dit mochten en 

konden doen. Wetend dat God ons een passie op ons hart heeft gelegd om er voor deze meisjes 
te zijn. Dank Judith, Laurien, Christian, Robert en Jeroen voor wat jullie mochten doen! We gaan 

er ook het komende jaar weer helemaal voor!  

 
Persoonlijk: Afgelopen tijd spoken 

toch al die meisjes en verhalen nog 

door je hoofd. Hoe zal het met ze 

zijn? Ishani ,Sandamalee, Pushpa, 
Madushani, Lakshani, Saduni, 

Sachini, Dilini, Piumi, Udari, Nethmi, 

Kaweesha, Chandrika, Gayathri, 
Kumari, Nimna, Nethmi, Dilrukshi, 

Nalika, Ratnamali en Balwani. Dan zie 
ik voor me hoe ze zijn en waren: 
teruggetrokken of niet , lachend of 

serieus kijkend, blij of soms 
verdrietig, druk of rustig, groot of 

klein, maar allemaal uniek. Dan zie ik 

voor mij de meisjes die tegen Judith 
aanliggen op zoek naar geborgenheid 

en waar Judith haar liefde aan geeft. 

Ja, dan zie ik de meisjes waar je een arm om heen mocht doen en mocht zeggen dat je van ze 

houdt, ja dat God van ze houdt. Dan zie ik de meisjes die Laurien een hand geven. Dan hoor ik de 
meisjes die met Robert en Jeroen plezier hebben. Dan zie ik 2 Hollandse jongens het verschil 
maken onder Srilankaanse meisjes! Dan zie ik Laurien en Christian die hun hart geven voor deze 
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meisjes! Dan kijk ik samen met mijn gezin terug op deze bijzondere reis! Ja, dan denk ik met 
dankbaarheid terug aan het moment dat God ruim 10 jaar geleden een passie in mijn hart legde 

waarvan nu, anno 2015, de vruchten dankzij onze Heer zichtbaar zijn. Aan Hem komt alle Eer toe! 

 
Tenslotte willen we iedereen hartelijk dank voor alle steun in welke vorm dan ook. Wilt u ons 

blijven steunen? Of misschien wilt u een actie houden of zoekt u een zendingsproject. Kijk dan op 
onze website www.iemandgeeftommij.nl. 
 

5 september is er in Zevenhuizen op het Oogstfeest een bijdrage van onze stichting. Een van de 

highlights is een heliflight! Kom allemaal en steun daarmee het project in Srilanka! 

 
God bless you! 

 

Namens de stichting “Iemand geeft om mij”, 
Dick van Noort 
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