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Veenendaal, oktober 2018  

                          

Beste familie, vrienden en belangstellenden 

Afgelopen zomer hebben we met een groep van 14 personen het project bezocht in Srilanka. Na een lange 

tijd  konden we eindelijk weer met eigen ogen zien wat er allemaal rond het project is gebeurd. 

Dankbaarheid overheerst! Dankbaar dat we als stichting dit project mogen steunen, dankbaar voor alle 

mensen die we mochten ontmoeten, dankbaar voor al die meisjes waar we het voor mogen doen en tenslotte 

dankbaarheid als we zien hoe het project zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld.  

 

Een ontmoeting met het project… 

Het was goed om onze vriend Pieter ter Haar weer te ontmoeten. Ook wij zijn enorm blij dat hij na 3 jaar 

weer terug mocht keren naar de plek wat zijn hart heeft. Een roeping die God hem op zijn leven heeft 

gegeven. We kijken uit naar de jaren die gaan komen. Ondanks deze “lastige” jaren mocht het project 

doorgaan. Wat een zegen! 20 jaar geleden startte het meisjeshuis en dit jaar mochten we het met zijn 

allen vieren. Wat een hoogtepunt! We zijn oprecht blij dat we al zoveel jaren partner mogen zijn binnen dit 

project. Na een kort verblijf op een ander stuk grond mochten we in 2005 een nieuw stuk grond aankopen 

waar we het meisjeshuis mochten bouwen. Wat een zegen is dit huis tot op vandaag gebleken! We zijn ook 

heel dankbaar te horen dat het meisjeshuis goed staat aangeschreven in Srilanka. Hoe heftig de 

problematiek van deze meisjes ook is, we kunnen ze een plek van liefde en aandacht geven. Wat was het 

fijn om de 25 meisjes te ontmoeten die in het huis zitten. Een heerlijke tijd van lachen, huilen, 

ontspanning, zingen, delen en liefde hebben we gehad. God is goed! Het was goed om Letusha te ontmoeten. 

Al zoveel jaren trouw en loyaal aan het project, geeft ze haar tijd, liefde en hart voor deze meisjes. 

Oprecht blij zijn we ook met Nisangela, een van de voormalige meisjes die nu als steun en toeverlaat er is 

voor Letusha. Zo mooi om te zien hoe een Nisangela gegroeid is als persoon. Zo gaaf! Dankbaar voor al die 

meisjes die er zitten. Ja, schrijnende verhalen, pijnlijke wonden, heftige situaties, jonge leeftijden(van 7 

en 9 jaar), maar dat heeft niet het laatste woord. Liefde, veiligheid en God hebben het hier op het project 

voor het zeggen! 

 

Op het 20-jarig feest mochten we velen van onze voormalige meisjes ontmoeten. Zo goed om te zien en te 

horen hoe het (meestal) goed met hen gaat. Veel meisjes zijn getrouwd, hebben kinderen en een baan, 

soms zelfs een hele  goede baan. Wat een blijdschap ervaar je dan als je een groepsfoto ziet met al die 

meisjes. Hier mogen we het voor doen. 

 

Mooi om te zien dat er 5 werknemers zijn die hun werk trouw doen en dat al vele jaren.  Dankbaar voor een 

Keith, de vriend van Pieter uit Zuid-Afrika, die verantwoordelijk is voor de kas en hopelijk in de nabije 

toekomst voor een tweede kas. Zo mooi om te zien hoeveel liefde hij heeft voor de kas, maar ook voor de 

meisjes die hij inzet in het werk. Iedere morgen begint hij samen met de meisjes met gebed en dan gaan 

ze aan het werk. Hij helpt ze, traint ze, leert ze en geeft ze bepaalde verantwoordelijkheden. Een heel 

mooi onderdeel van het project. We hopen en bidden dat er snel een tweede kas gerealiseerd kan worden 

omdat we geloven en inzien dat dit een hele goede bijdrage levert aan het project, zowel voor de 

zelfvoorziening en ontwikkeling als voor de meisjes.  

 

Ja, we zien de zegen van het project. Een mooi team van mensen die het project leiden. We ervaren de 

vriendschap en verbondenheid met de mensen hier. We voelen en zien de liefde die gegeven wordt aan de 
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meisjes. Het lachen van de meisjes doet zo goed(al weten we ook de echte verhalen). We genieten van alle 

leven rond het project. Van al die mooie mensen! En het is een zegen om te zien dat door de kas, de 

watertanks met vissen, de kokosnootplantage en alle groenten op het land de zelfvoorziening en 

ontwikkeling doorgaat. Bovenal ervaren we de Aanwezigheid van God. Hij is hier! In een land waar ook 

zoveel duisternis is, mag hier het Licht van zijn Liefde zijn. Als deze meisjes zingen over de liefde van 

Jezus dan worden we warm. We kijken uit naar nog meer jaren van samenwerking. Pieter wil wat delen, 

maar ook een aantal van onze reisgenoten willen iets delen over hun ervaring. Tenslotte zal Mark iets delen 

over de financiële situatie en dat wat we nog nodig hebben. Willen jullie ons in de komende jaren blijven 

steunen? Dank voor jullie steun door middel van gebed en financiën in de afgelopen jaren! -Dick 

 

     
 

Pieter aan het woord… 

De afgelopen 3 jaar ben ik in India geweest vanwege visaproblemen, maar ik ben heel blij om weer terug te 

zijn in Srilanka sinds afgelopen januari. Sinds die tijd heb ik mij weer volledig gericht op de ontwikkeling 

van het hele project. Ik zoek o.a. naar middelen om een nieuwe kas neer te zetten. Dit geeft heel veel 

nieuwe mogelijkheden voor het project: de meisjes kunnen  worden getraind om in de kas te werken en het 

is daarnaast goed voor de zelfvoorziening en ontwikkeling. We zijn heel blij dat onze Nederlandse partner 

van ”Iemand geeft om mij” bij ons waren toen we het 20-jarig bestaan van ons huis vierde. Verschillende 

van onze oudere meisjes waren er ook om het feest mee te vieren. Het raakte onze harten om deze 

vrouwen gelukkig te zien. Velen zijn getrouwd en hebben kinderen. Dit inspireert ons om door te gaan en 

impact te hebben op alle nieuwe meisjes die iedere keer komen. Deze getraumatiseerde en wanhopige 

jonge levens worden aan ons toevertrouwd. Samen met onze Nederlandse partner willen we vol passie en 

liefde er voor gaan om te zorgen voor deze waardevolle levens. Nu en voor de toekomst! -Pieter 
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Door de ogen van onze reisgenoten… 

Het smalle, steile weggetje omhoog is bijna in zicht. Onderweg word je omringd door vele palmbomen en je 

weet het al: we zijn er bijna! In de verte hoor je de meiden al juichen van plezier, ze staan trappelend uit 

te kijken naar je komst. Wat is het fijn en goed om hier weer terug te zijn! Een week waarin voor ons maar 

1 ding centraal stond: onze liefde en tijd geven aan de meisjes die hier zijn. Proberen elke dag weer een 

glimlach op het gezicht te toveren door middel van spel, knutselen en gek doen. Het is zo bijzonder mooi 

om te zien hoe blij ze zijn met de kleinste dingen en een glimp van aandacht. Deze week was voor de 

meisjes  misschien een onvergetelijke week, ditzelfde geldt voor ons. -Christian & Laurien 

 

Een paar dagen in en rond het meisjeshuis mee beleven, wat een voorrecht en hoe bijzonder! Om nooit 

meer te vergeten....de inzet van Pieter, Letusha en natuurlijk Nisangela, die hier zelf ook gewoond heeft en 

nu terug gekomen is om er te werken. Hoe prachtig om die verdrietige ogen van de meisjes even te zien 

oplichten tijdens een spel of een knutselactiviteit. Wat kunnen ze daar van genieten, allemaal, of ze nou 7 

jaar zijn of 20 jaar. De meisjes vonden het geweldig dat we er waren en dat merkten we vooral aan de 

tranen toen we afscheid moesten nemen. Maar ook wij vonden het geweldig om met ze te voetballen, 

armbandjes te maken en sleutelhangers en natuurlijk de aardappelmannetjes met graszaad. Wat een genot 

om te zien hoe ze met een heel stel meisjes de maaltijd klaar maakten en hoe de oudere meisjes zich 

ontfermden over de jonge kinderen. Petje af voor de mensen die daar met zo weinig middelen proberen om 

de meisjes een beter bestaan aan te bieden en daarbij ook nog zelfvoorzienend willen zijn. Ik voel me heel 

erg gezegend dat ik deze prachtige mensen op dit bijzondere project mocht leren kennen! -Nancy 

 

Toen we aankwamen op de top van de berg in een Tuktuk -die elk moment uit elkaar leek te kunnen vallen- 

werden we begroet door 25 lachende jonge meisjes. Elk van hen met een achtergrond die haast niet voor 

te stellen is. Maar op het moment dat we uit de Tuktuk stapten was er alleen gelach en gegiechel, zonder 

ook maar een enkele aanwijzing van de verschrikkingen uit hun verleden. Sommige meisjes wonen al meer 

dan 10 jaar in het meisjeshuis, anderen wonen er nog maar net. Maar voor allemaal stond er een ding vast: 

dit was hun huis, ze zijn elkaars familie en dit is de plaats waar ze thuis horen. 

Het was geweldig om deel uit te mogen maken van het meisjeshuis en de twee weken vlogen voorbij met alle 

activiteiten die we deden. Van het ophalen van de meisjes van school, het introduceren van spelletjes en 

ook geïntroduceerd worden, in Srilankaanse spelletjes, het maken van armbanden, voetballen, dans, een 

talentshow, tot het vieren van het 20-jarig jubileum van het huis. Pieter ter Haar en zijn staf doen 

geweldig werk door het creëren van een veilig thuis waar de meisjes een normaal leven kunnen leiden zoals 

het zou moeten. Hun liefde voor deze meisjes is onvoorwaardelijk en ze maken elke dag weer een groot 

verschil. Maar van al deze ervaringen en herinneringen is er een die ik vooral niet vergeet: de lach op alle 

gezichten. Nog nooit heb ik zulke sterke meisjes gezien, kleine helden, die alleen een beetje steun nodig 

hebben. Ik ben heel blij dat we deze reis gemaakt hebben en deel ervan geweest zijn -Stephan & Amanda 

 

We kijken vooruit… 

Een van de onderdelen van de reis was ook het bespreken van de financiële situatie en toekomstplannen. 

Het blijft altijd moeilijk om te zien in welke omstandigheden de meisjes en de werknemers leven. Het is 

lastig te bevatten dat een inkomen ca € 60 - € 100 per maand bedraagt, terwijl de prijzen zelfs voor ons 

niet eens zo laag zijn. Hoe verschilt dit van ons leven! Het blijkt dat voor het project ca. € 400 per maand 

nodig is om de levensstandaard op een acceptabel niveau te krijgen. Dat kunnen wij nu nog niet opvullen 

en is dus een uitdaging die we hebben meegenomen! 
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Een paar jaar geleden hebben we een kas gebouwd op het terrein. Dit heeft ons positief verrast! In de kas 

zal jaarrond groente geteeld worden. Dit is echt een mooi project. Aan de ene kant krijgen de meisjes 

gezonde voeding. Daarnaast leren de oudere meisjes (die niet meer naar school gaan en voor wie nog geen 

andere plek is gevonden) om te werken. Ze worden begeleid in het telen en rapporteren van de opbrengst. 

Bovendien wordt de arbeidsdag gestart met gebed om zegen over de arbeid en de natuur. Erg leuk om te 

zien hoe deze meisjes hier van genieten. 

Vanwege het succes van deze kas willen we graag een tweede kas realiseren. De kosten zullen € 3.000 zijn. 

Een van de meisjes die een aantal jaar geleden met succes is behandeld, is Nisangela. Dit meisje - 

inmiddels een jonge vrouw - heeft tijdens haar verblijf al haar leven aan Jezus gegeven. Zij is nu de 

rechterhand van Letusha en daar zijn we erg blij mee. We willen haar graag ondersteunen in haar 

ontwikkeling. Zo zullen Excel vaardigheden haar ook erg helpen (cijfers worden nu met de hand 

bijgehouden).  

Wie wil haar ontwikkeling steunen? 

 

Kortom: we zijn dankbaar voor alle mooie ontwikkelingen en zegeningen, maar er liggen ook nog heel veel 

(financiële) uitdagingen. Elke gift -hoe klein of groot- is van harte welkom! Doordat de stichting een ANBI 

status heeft is uw gift aftrekbaar van de belastingdienst. Elke donatie gaat voor 100 % naar het project 

toe.  

Rek. nr. NL 23 RABO 03713 23 789  t.n.v. St . Iemand geeft om mij   -Mark 

 

Gebedsmuur  

We zijn dankbaar en blij met alles wat we hebben mogen zien en 

ervaren. We danken onze Vader dat we de mogelijkheden 

hebben om dit mooie project te steunen. We vragen jullie om 

concreet te bidden voor het project:  

-voor kracht, wijsheid en tact voor Pieter en zijn team 

-voor herstel, genezing en bescherming voor alle meisjes  

-om wijsheid in het leiden van alle onderdelen van het project. 

-voor geestelijke groei in levens van de meisjes 

-om financiële steun voor het project. 

 

Daarnaast willen we jullie vragen om te danken voor alles wat we in dit project hebben mogen ontvangen. 

We willen tenslotte jullie als “vrienden van Iemand geeft om mij” danken voor al het vertrouwen en de 

steun in de afgelopen jaren. Dank dat we tot zegen mocht zijn! 

 

Nog even dit… 

We zijn blij dat we in Srilanka dit project mogen steunen. Dit alles was echter niet mogelijk zonder uw 

hulp en support. Tegelijk weten we dat er nog veel meer nodig is om het project echt draaiende te houden, 

om nog meer meisjes te helpen, om nog meer meisjes, maar ook andere mensen te confronteren met de 

geweldige liefde van onze Vader. De afgelopen tijd hebben we gezien dat God ons wil gebruiken voor deze 

mensen, maar dat er ook meer nodig is om te kunnen helpen. We weten dat we het niet voor onszelf doen 

en dat we open kunnen zijn: er is meer geld nodig per maand! Dankbaar zijn we voor de vele donateurs die 

ons steunen.  
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Toch hebben we een vraag aan jullie allemaal:: misschien kennen jullie mensen/bedrijven in jullie omgeving 

die ons willen steunen.  Of misschien lezen jullie de nieuwsbrief al heel lang maar zijn jullie nog geen 

donateur. Mogen we dan vragen of jullie ons willen gaan steunen. Alle beetjes helpen! Jullie helpen daarmee 

mensen die leven onder moeilijke omstandigheden. Tenslotte willen we iedereen hartelijk dank voor alle 

steun in welke vorm dan ook. Willen jullie ons blijven steunen? Of misschien willen jullie een actie houden 

of zoeken jullie een zendingsproject? 

Kijk dan op onze website www.iemandgeeftommij.nl. Hier kunt u ook de foto’s van de reis vinden en filmpjes 

van het project. God bless you! 

 

Namens de stichting “Iemand geeft om mij”,  

 

Dick van Noort 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.iemandgeeftommij.nl/
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