
 

            Sri Lanka, juni 2016                                                                                                                               

Beste familie in Christus, 

Hartelijke groeten vanuit het middengebergte van Sri Lanka! 

Voordat ik begin met het delen van de laatste ontwikkelingen van het meisjeshuis, wil ik delen hoe opgelucht wij als 

familie zijn dat Sonia, onze 13-jarige dochter, wonderbaarlijk is genezen. 

Ongeveer 6 weken geleden, toen wij nog in India waren werd Sonia getroffen door een erg zeldzame ziekte en 

plotseling was zij verlamd vanaf haar middel tot haar tenen. Wij zijn met spoed naar het ziekenhuis gegaan en toen 

wij op de EHBO post kwamen is zij direct op de Intensive Care opgenomen. Terwijl wij met veel mensen baden en 

het medisch personeel uitstekend werk verrichtten, herstelde Sonia van de ontsteking in haar ruggenmerg die haar 

verlamdheid had veroorzaakt. Na een maand is zij goed hersteld en terwijl ik deze brief schrijf kan ik Sonia horen 

rennen over het gazon met alle meisjes en dat klinkt voor mij als ouder als muziek in de oren! 

 (De foto van Sonia is genomen net nadat wij op de EHBO post arriveerden.) 

 
 

We zijn overweldigd door de ontvangst die we kregen toen we bij het huis arriveerden na een zeer vermoeiende reis 

van Noord India naar het middengebergte van Sri Lanka! 

   

(De volgorde van links naar rechts: Shashikala, Pushpa, Netmi & Pumi die het huis heeft verlaten in de laatste 2 

maanden.) 

We zijn nogmaals verwelkomd door alle vrolijke gezichten. Een paar nieuwe meisjes ontmoetten ons als familie voor 

de allereerste keer en sommige meisjes hebben het huis inmiddels verlaten en zijn teruggekeerd naar hun familie! 

Tegelijkertijd zijn er drie nieuwe jonge meisjes met trieste achtergronden bijgekomen. Zie de foto hieronder.

         

 

 



 

 

Hieronder staan alle individuele foto’s van de meisjes die nu in het huis zijn met uitzondering van de drie nieuwe 

meisjes: 

 



 
Onze meisjes hebben goed hun best gedaan op school en na vele jaren van het volgen van extra onderwijs zijn we 

trots om jullie mee te delen dat twee van onze meisjes uitzonderlijk goed hebben gescoord in een paar examens die 

recent zijn gemaakt! 

Udeni(met het witte T-shirt) is op dit moment een opleiding tot tandartsassistente aan het volgen en heeft een 
gemiddelde score van een 9.5 en zal slagen in september 2016.  
Watshala is onze “10” student en haar mentor heeft ons recent meegedeeld dat zij de beste resultaten heeft 
gehaald van de 77 studenten die hij begeleidt. 

    

 



 

 

Whatshala is hetzelfde meisje dat zeer getraumatiseerd binnen kwam. Een lege, hopeloze  blik in haar ogen… Na een 

paar weken zagen we een totaal andere Whatsala. Blijdschap, leven in haar ogen. Zie hieronder wat Liefde van onze 

hemelse Vader door mensen heen kan doen. 

 

 

 

 

Onlangs hebben we het “Sinhala & Tamil” nieuwjaar gevierd en de kinderen hadden veel plezier in de diverse spelen 

en natuurlijk ook in het lekkere eten! 

 

 

 



 

 

 

 

 

Een goede vriend uit Zuid-Afrika, Keith Hamilton, is op dit moment op bezoek bij het meisjeshuis en helpt bij het 

opzetten van tenminste twee planten kassen met als doel om training te geven aan de meisjes die niet naar school 

kunnen gaan en om inkomen te genereren voor het huis. Keith zal de komende 6 maanden bij het huis verblijven. 

Tenslotte wil ik nogmaals met dankbaarheid delen hoe gezegend wij zijn met mensen zoals jullie die ons in zoveel 

manieren ondersteunen! Sommigen zullen zich afvragen waarom ik een foto heb bijgevoegd van de boodschappen 

voor het huis, maar zonder boodschappen zouden we niet in staat zijn om driemaal per dag 30 hongerige mensen te 

voeden en zonder jullie bijdragen zou het huis vandaag de dag niet zijn geweest wat het is. Bijvoorbeeld het geven 

van eten, de begeleiding, onderdak en de geestelijke groei in de levens van onze jonge meisjes. Wij gaan door met 

het geven van dagelijkse toewijding en begeleiding en onze fulltime begeleider steekt veel tijd in het helpen bij 

gebed en geven van advies.  

 

Blijf alstublieft bidden voor onze meisjes waarvan sommigen nog steeds bezig zijn om hun trauma’s uit het verleden 

te verwerken. Wij zijn ook voortdurend in contact met de meisjes die ons hebben verlaten, omdat zij worstelen met 

het terugkeren in de maatschappij waarin zij de afgelopen jaren of soms zelfs in de afgelopen maanden zijn 

teruggekeerd. 

In verbondenheid met onze hemelse Vader , de hartelijke groeten van ons allemaal in het huis, 

De Ter Haar familie, medewerkers en meisjes! 


