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Beste sponsorouders, 
 

Middels deze nieuwsbrief doe ik verslag van mijn bezoeken aan Sri-Lanka van dit 
jaar. 

Het was opnieuw een moeilijk jaar. Ik heb mede met veel mensen in Sri-Lanka 
het gevoel dat dit de komende jaren ook niet beter zal worden. 
 

De verplichte belastingen zijn evenals vorig jaar weer flink gestegen, waardoor 
het gemiddelde leven steeds duurder wordt. De rijken worden steeds rijker en de 

arme mensen steeds armer de tussenklasse verdwijnt steeds meer. 
De economische groei van het land was in het verleden ongeveer 6,5% maar in 
nu terug gezakt naar 1,5%. Dit baart grote zorgen. 

 
Tijdens Pasen waren er de afschuwelijke aanslagen, die veel afschuw en 

onzekerheden veroorzaakten. 
Op het moment van de aanslagen verbleef ik in Sri-Lanka. Ik voelde de pijn en 
de lijdensweg van zo vele mensen. 

Kandy werd een spookstad, iedereen bleef binnenshuis en was aangeslagen, hoe 
kon dit gebeuren en waar en wat ging er mis? 

Alle toeristen werd aangeraden het land te verlaten, maar ik ben geen toerist en 
voel mij ook niet zo, dus ik bleef. 
Samen met de familie waar ik altijd verblijf volgde wij de verschrikkelijke 

ontwikkelingen die zo dichtbij plaatsvonden. Geen inkomen meer voor mijn vele 
vrienden, die door de hoge belastingen toch al iedere dag het geld bijeen moeten 

schrapen om te overleven. 
Tijdens mijn verblijf kon ik niets doen, alle scholen en openbare gebouwen waren 
gesloten en tegen de tijd dat de scholen weer mondjesmaat opengingen moest ik 

weer terug naar huis. 
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de toeristen weer snel zullen terugkeren 

naar Sri-Lanka om te genieten van het mooie eiland en er geld uit gaan geven. 
 
Alsof bovenstaande niet genoeg is, vinden er dit jaar op 16 november 

verkiezingen plaats. 
Iedereen maakt zich zorgen, proberen van het weinige geld wat ze bezitten geld 

in hun zak te houden voor nog slechtere tijden. Ook de sponsorgelden en 
opbrengsten voor liefdadigheid lopen terug. 

Ouders en scholen vragen om meer hulp. 
Ik help Sri-Lanka nu sinds 18 jaar, maar ik kan tot mijn grote spijt niet zeggen 
dat het beter gaat. Ik moest met lede ogen toezien dat het zelfs slechter gaat. 

De overheid ondersteunt het onderwijs niet. Dit is trouwens niet helemaal waar, 
ze steunen wel het hogere onderwijs waar hun eigen kinderen naar toe gaan. 

Vorige regeringen deelde nog schoenen uit voor scholieren van afgelegen 
scholen, maar deze regering doet sinds de afgelopen 5 jaar helemaal niets. 
 

Mijn vriendin Ramini vertelde mij een waar gebeurd verhaal. Tijdens een van 
haar bezoeken aan hulpbehoevende scholen ontmoete zij een politicus. Deze 

man stelde haar voor in het belang van de scholen meer samen te gaan werken. 
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Hij vroeg haar om haar hele budget naar hem over te maken, waarna hij ervoor 

zou zorgen dat het bij de juiste scholen terecht zou komen. 
Vanzelfsprekend heeft Ramini nee gezegd daar alle policy in Sri-Lanka corrupt 

zijn. 
Toen zij thuiskwam en haar mail opende, bleek dat de man haar al een mail had 
gestuurd met zijn bankrekening en werd zij gesommeerd al het geld direct aan 

hem over te maken. 
Ook hieruit blijkt dat Sri-Lanka uw geld heel hard nodig heeft. 

Door uw hulp hebben vele studenten de universiteit, het A- of O level met goed 
gevolg afgesloten. 
Een van de eerste studenten die wij geholpen hebben is Aselaa. Ik ontmoette 

hem wederom, na 9 jaar, in Colombo (oktober 2019) waar hij zijn universitaire 
titel heeft behaald. 

Ik heb hem gevraag zijn levensverhaal te vertellen, u kunt dit lezen in de 
volgende pagina’s. 
Zijn verhaal is een verhaal van hoop en doorzetting vermogen en laat zien hoe 

het ook kan gaan. 
 

Mocht u ons niet meer willen of kunnen sponsoren laat dit dat alstublieft 
minstens een half jaar van tevoren weten. 

Nogmaals hartelijk dank. 
 
Met deze nieuwsbrief ontvangt u net als ieder jaar: 

 
• Een tekening van uw sponsorkind 

• Een foto van uw sponsorkind 
• Brief met informatie over uw kind waarin staat in welke klas uw kind 

volgend jaar zal zijn. 

 
 

Met hartelijke groeten, 
 
Natasja Lammers 

Email : natasjalammers1411@gmail.com 
  

U kunt het geld overmaken naar: 
 
Naam:  N.A.M. Lammers 

Rekening:  NL46 ABNA 0566 570718       
Bank:  ABN/AMRO   in Heemstede 

 

    !! Gelieve het geld voor 11 december 2019 over te maken !! 
 
 !! Vergeet aub niet de naam en/of het nummer van uw kind te vermelden !!   
 
 

Dank u voor het wederom helpen van de kinderen van  

Sri–Lanka, zij hebben uw steun hard nodig. 
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Verhaal van student Aselaa 
 

Allen gegroet,          

 
Het is erg moeilijk om mijn dank in woorden uit te drukken dat ik een 

beurs heb gekregen dankzij u. 
Er waren in mijn gedachten veel dromen en hoop. Ik wil die doelen 

bereiken die al jaren in mijn gedachten waren. 
Ik had  een droom in mijn gedachte om de beste universiteit van Sri 

Lanka te kiezen om hoog onderwijs te krijgen en om iets voor de wereld 
te doen met hetgeen ik geleerd heb. Maar die hoop was slechts een 

droom, omdat mijn ouders niet genoeg geld hadden voor mijn onderwijs.  
 

Ik dacht  aan ontelbare manieren om fondsen te vinden voor mijn 
scholing. Maar ik was niet in staat om een bron te vinden voor mijn 

scholing. 
Op een dag ,onverwachts ,stopte mijn leraar mij op de weg van school 

naar huis.  Hij vertelde mij over de mensen in zijn  huis die hielpen bij de 

scholing van kinderen die onder zware omstandigheden leven. 
Op die dag ontmoette ik Natasja en Ramani. Ik was verrast dat u allen 

naar ons huis waren gekomen en mijn vader hebben ontmoet. Uiteindelijk 
hebben jullie besloten mij een beurs te geven voor mijn  Advance Level 

Education. 
 

Ik was erg blij dat ik mijn doel om te studeren weer kon realiseren. Ik heb 
hard gewerkt. Ging naar de beste school/ klas van het gebied Kurenegala 

in Sri Lanka. 
Eén van de leerlingen die mij kende van de dorpsschool was verrast 

omdat ik nu de beste student was op deze school in het vak Handel 
 

Niet alleen op mijn dorp school maar ook ik werd ook de beste student  op 
de stadsschool ( waar ik het geld voor kreeg) voor bepaalde vakken . 

Deze school had 2000 leerlingen. Ik was erg gelukkig. Ik heb het gevoel 

dat ik iets voor mijn toekomstige doelen kon doen en ik voelde mij 
dankbaar voor het krijgen van een beurs van iemand. 

 
Ondanks dat ik de kans voor deze beurs had , wist ik dat ik erg hard 

moest werken is om dit doel te bereiken.  
Mijn meesters en mijn vrienden zagen mij als een pientere scholier. Zij 

verwachten de beste resultaten van mijn G.C.E. Advance Level Examen.  
 

Ik deed het examen en in december 2013 wachtte ik op het resultaat. 
Ik kwam op de 12 de plaats van het Kurunegala district en werd de 226ste 

van het hele eiland. Ik had 3 A passes ( dat is het cijfer 10 in Nederland) 
en kwam in aanmerking voor de selectie van de universiteit. Voor dit 

resultaat zijn geen gelukgevoelens uit te drukken. Ik had het gevoel dat ik 
iets had gewonnen in mijn leven wat erg moeilijk te bereiken was. 
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Ook al is de overwinning aan mijzelf te danken, het beste deel zijn 
eigenlijk jullie  (Natasja en Ramani) . Als u mij niet had geholpen bij mijn 

scholing dan had ik  niet mijn examen gehaald in december 2013. 

Dit was het keerpunt in mijn leven. U veranderde mijn leven. 
 

Ik was twee a drie keer in Colombo geweest voordat ik daar ging wonen 
Ik kwam naar de universiteit van Sri Jayewardnepure in 2015. Het was 

het volgende keerpunt in mijn leven. Nu weet ik elke schuilplaats en hoek 
in Colombo. Ik raak steeds meer gewend aan het stadsleven. 

 
Ik voltooide mijn Bsc. Accounting Special Degree . Dat was de tweede 

overwinning. Nu werk ik bij eén van de beste bedrijven in Sri Lanka 
Dit is mijn levensreis. Mijn leven was totaal anders verlopen als u beide er 

niet waren geweest . Had ik u niet ontmoet dan was ik één van de arme 
boeren in mijn dorp. Maar u heeft mijn leven veranderd. Als ik u niet had 

ontmoet dan had ik mijn familie niet kunnen helpen. 
 

Ik kan eerlijk zeggen dat u mijn leven meer betekenisvol heeft gemaakt. 

Mij het leven heeft gegeven om mijn doelen te bereiken. De weg is 
geopend voor mijn levensreis/pad. Ik zal in de toekomst een hogere 

positie hebben dan nu. Maar ik zal nooit vergeten de hulp die ik kreeg van 
jullie. 

 
Ik hoop dat u doorgaat met meer en meer geld en hulpacties te geven 

voor de arme mensen die veel ontberingen meemaken in Sri Lanka. 
Uiteindelijk zal het niet alleen de financiële hulp zijn maar ook het leven 

van de arme mensen die u bereikt.Dan zullen zij beurzen aan anderen 
mensen kunnen geven. 

 
Ik zal niet in staat zijn dit morgen te doen maar op een dag. Maar 

onvermijdelijk kan ik zeggen dat ik dat op een dag in de toekomst ga 
doen 

Ik wil iemands leven op een betekenisvolle manieren veranderen zoals 

mijn leven is veranderd. 
 

Dank u,  Aselaa 
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9 jaar geleden  

2019 
 

 
afgestudeerd 

 
 

 
 

 
      

(! De brief is vertaald door Google in het Engels en wij hebben de brief 
vertaald naar het Nederlands maar zijn manier van schrijven gelaten hoe 

het was. Vandaar dat er wat kromme zinnen in kunnen staan.) 
 

 

 


