
 

                                         

 

Lieve mensen in Nederland, hartelijke groeten vanuit de centrale heuvels van Srilanka!  
Het is zo fijn om weer thuis te zijn in Sri Lanka en al die stralende gezichten te zien toen ik 
arriveerde. De afbeelding hierboven laat al die lachende gezichten zien en het gaf vreugde in mijn 
hart om te zien hoe er voor de meisjes is gezorgd terwijl ik in India was.  
Hopelijk kan ik aan het einde van het jaar definitief terug naar het meisjeshuis. Ik probeer nu om een 
visum te krijgen voor Srilanka !

De meisjes zien er gezond uit vanwege al de voedzame maaltijden maar natuurlijk genieten ze ook 
van de chocola en lollies uit India. 



 

Van links naar rechts(foto hierboven): Inosha, Takshila,Pushpa and Rupika. Zij zijn het laatst 
aangekomen in het meisjeshuis. Ieder van hen heeft een verdrietig verhaal van misbruik en 
opgelopen trauma’s. Een voorbeeld is het verhaal van Puspha( witte T-shirt). Zij is 11 jaar oud en 
verkracht door haar eigen broer. Zij werd zwanger en beviel van een jongetje, maar moest het 
afstaan.  Zij kwam uiteindelijk in het meisjeshuis om geholpen te worden. Zij, maar ook de andere 
drie meisjes, herstellen goed. Ondertussen helpen we ze ook met hun school. Op de afbeelding 
hieronder krijgen ze extra les Engels. 

 



We zien ook Gods voorziening en bescherming als het gaat om de laatste ontwikkelingen op het land 
en in de kas. Het levert een mooie opbrengst van groente op. We hebben ook weer nieuwe grond 
gelijk gemaakt en hopen spoedig een tweede kas te bouwen. We wachten op onze broeder Keith uit 
Zuid-die ons wil assisteren. Hij wil helpen met het opzetten van de kas, maar ook met het trainen 
van de meisjes. Meer afbeeldingen volgen snel! 

 
Tenslotte wil ik iedereen bedanken in Nederland voor het samenwerken en helpen om een lach te 
toveren op het gezicht van deze jonge meisjes. Ik weet dat jullie doorgaan met bidden voor deze 
meisjes! Op 1 juli heb ik het voorrecht om Deepika weg te geven aan haar bruidegom op haar 
bruiloft. Deepika was een van de eerste meisjes die arriveerde in het meisjeshuis in augustus 1998. 
Ze was toen 7 jaar oud. Zij weet niet waar haar ouders zijn dus ben ik gevraagd om de vader te zijn 
op haar bruiloft!     

Gods zegen voor jullie allemaal en weet dat we jullie steun waarderen! 
             Pieter en een HELE GROTE familie!!!  
 
 

 


