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Beste familie, vrienden en belangstellenden: 

Dit nummer kan ik beginnen met te melden dat er een mijlpaal is bereikt: als stichting “Iemand geeft om mij” bestaan we 
precies 5 jaar! Een lustrum! Hiervoor zijn we uiteraard heel dankbaar, zeker als we terugkijken op alles wat er in 5 jaar tijd is 
gebeurd. Wat vliegt de tijd als je even je gedachten laat gaan….2

e
 kerstdag staat op je netvlies gegrift: een 

allesverwoestende tsunami zorgde ervoor dat we een ingang kregen in Sri Lanka. Het is precies vijf jaar geleden dat een 
tsunami bijna 250.000 dodelijke slachtoffers maakte in 13 Zuidoost-Aziatische landen. Op Sri Lanka zijn de hulpverleners 
pas nu, na het einde van de burgeroorlog dit jaar, in de getroffen gebieden in het noorden van het land gearriveerd……Toch 
had God een ander plan! De tsunami was het “middel” om in het land te komen en een heel ander project te ondersteunen. 
Door de leiding van God kwamen we in contact met Pieter ter Haar en maken we deel uit van een geweldig mooi project in 
Sri Lanka. Iedere nieuwsbrief hebben we u hierover geïnformeerd en dat willen we blijven doen. Dankbaarheid en 
verwondering overheerst als je terugkijkt! Door oorlogsgeweld waren velen op de vlucht. Buitenlandse vrijwilligers moesten 
weg, maar Pieter en zijn gezin, het project wat we mogen hebben, mocht blijven! Het is zo bijzonder dat het project er anno 
2010 is! De 5 jaar koesteren we als een geschenk van onze Vader in de hemel en we hopen hier nog lang onze krachten –
mede met uw hulp- te mogen geven. Ook deze nieuwsbrief willen we weer een aantal zaken doorgeven. Heel veel 
leesplezier toegewenst namens ons allen! 
 
Meisjeshuis 
Momenteel zijn er 22 meisjes (zoals op de foto).Natuurlijk zijn we blij dat we zoveel meisjes met zo’n heftige problematiek 
kunnen helpen. In deze nieuwsbrief kijken we natuurlijk ook een beetje terug…. 

 
Nieuws van een aantal vroegere meisjes. 
Een aantal zijn er gehuwd- we hebben er eerder van verteld –en sommige werden al 
moeder. Anusha was het meest recent en kreeg een gezonde zoon . Tharika, een 
van de meisjes die kort in het meisjeshuis heeft gezeten is een een maand geleden 
getrouwd. Natuurlijk zijn we blij dat we ook deze positieve ontwikkelingen mogen 
vertellen.  
                                                         

Inoka, Deepika, Dilini, Priya en Yamuna zijn allen werkzaam in verschillende delen 
van het eiland na de hereniging met hun familie of verzorgers.  Kelumini is ook weer 
thuis en doet haar "A" niveaus. Samudra is kortgeleden  herenigd met haar ouders 
in Alutwatta. 

 

Meisjes die gaan: 

Vasanthi, Kumari, Dharshini, Maduri en Harshini (van links naar rechts op de foto) 
bereiden zich voor op hereniging met hun families. Deze 5 meisjes waren er al 
meer dan zeven jaar geleden, of in het geval van Maduri 11 jaar. Voor Vasanthi 
geldt dat dat iets rustiger aan zal gaan. Zij krijgt hierin de vrijheid om het moment te 
bepalen! 

Het departement van kinderopvang en reclassering 
Er is wekelijks wel contact om te kijken of er meisjes zijn die geholpen kunnen  
worden n.a.v. misbruik. Natuurlijk zijn wij dankbaar dat Pieter ook de 
mogelijkheden ziet om deze meisjes op te vangen. We wensen hem veel kracht 
toe! 
 
Huidige meisjes: 
We zien een doorstroom van meisjes die komen en gaan. Laat het duidelijk zijn dat dit een van de doelstellingen binnen het 
project is en blijft (zoals we in eerdere nieuwsbrieven hebben uitgelegd). Daardoor kan het gebeuren dat er ineens meisjes 
vertrekken of bijkomen. We proberen het voor u zo helder mogelijk uit te leggen en bij te houden. 
  
Een voorbeeld: 
Nilusha 15 jaar oud, kwam hier in een hele slechte toestand aan, compleet in shock door wat zij had meegemaakt. Pieter 
vertelde hoe geschokt hij was toen hij haar verhaal hoorde. Je realiseert je dat alleen God haar leven, wat zo gebroken is 
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kan helen! Er zijn in haar situatie 3 mannen gearresteerd die haar hebben “gemolesteerd”. We bidden om een eerlijke 
rechtszaak, maar bovenal om goede begeleiding voor Nilusha. 

Meest recente verjaardagskalender van de meisjes. Misschien is het goed dat u de meisjes in het gebed opdraagt aan God, 
dagelijks, maar toch ook rond hun verjaardag! Samen een muur rond deze meisjes! 

Mihiri            5/5/1988 Niluka 20/4/1989 
Vasanthi     19/3/1990 Kumari 23/12/1990 
deepani    10/12/1992 Maduri 2/1/1994 
Nadeesha 21/11/93 Udeni 29/11/93 
Ruwani 4/7/94 Suramja 5/8/93 
Eranthi 11/11/93 Nilusha 31/10/93 
Nelum 12/11/93 Harshini 12/11/93 
Dharshini 12/11/93 Geetha 1/7/94 
Purnima  27/7/96 Ayesha 13/8/95 
lushanthi 14/11/97 Sureka 31/1/2000 
Vijiaya       20/12/2002 Roze                          3/10/94 

Over de meisjes…  

Veel van de meisjes – hierboven kun je de leeftijd zien – zitten op de lokale nationale school in het dorp. Hier zullen zij net 
als in Nederland de verschillende niveaus doorlopen. Er zitten meisjes bij die het net aan zullen redden, terwijl anderen 
meer mogelijkheden hebben. Veel meisjes verliezen ook tijd en kansen door absentie in verband met de problemen die ze 
in hun leven hebben. Dit gegeven moeten we niet over het hoofd zien. Er zijn meisjes die goed kunnen leren en nog steeds 
op school zitten. Hierbij denken we aan Deepani. Een van onze meisjes- Deepani- is heel goed in haar "O" niveaus vorig 
jaar en doet nu haar "A" niveaus. Zij krijgt zelfs verantwoordelijkheden binnen de school! Voor deze meisjes hopen we in de 
toekomst mogelijkheden te vinden voor vervolgtrajecten. 

De toekomst zal uitwijzen of dit ook lukt. Veel meisjes komen uiteindelijk in een huwelijk terecht, krijgen een kind, maar er 
zijn er ook die aan het werk gaan zoals Deepika en Inoka. Sommigen werken met Luise op het multifunctionele centrum en 
anderen helpen Letitia met de peperplanten en de koffie die geplant wordt tussen de kokosnootbomen. Verder hebben alle 
meisjes hun verplichtingen in en rond het huis. 

De meisjes wonen in het meisjeshuis, alleen Mihiri heeft een eigen ruimte(naast Pieter en Luise) op het multifunctionele 
centrum. Mihiri kan niet meer terug naar familie en zal in het project een taak krijgen. Zij zal in het centrum helpen met het 
zorgen voor de gasten en andere werkzaamheden. Zij is ook het oudste van al de meisjes en heeft haar eigen plaats op het 

centrum. 

De andere werkende meisjes zijn 
Niluka, Vasanthi, Ayesha Irandi, 
Poornima en Suramja. Zij komen elke 
ochtend met Letitia en Babu om te 
helpen met bijvoorbeeld de  peper-en 
koffieplanten of de kokosnoten 
verzamelen zoals je op de foto’s kan 
zien. Dus deze meisjes worden 
gebracht en op het einde van de dag 
weer opgehaald en teruggebracht naar 

het meisjeshuis. Alleen Mihiri blijft in het centrum. 
 
De meisjes die hun schoolloopbaan hebben afgerond worden ook betrokken in enige vorm van beroepstherapie of 
beroepsopleiding in allerlei ambachten. Dit alles onder leiding van Luise, wat plaatsvindt op het centrum. Letitia  zorgt ook 
voor training van de meisjes, maar dan meer op het gebied van landbouw. 
  
Organisatie 

Op dit moment mogen we toch wel met trots melden dat de organisatie steeds beter gaat lopen in Sri Lanka. De 
verschillende taken zijn voor iedereen meer en meer duidelijk. Zeker omdat we binnen het project verschillende onderdelen 
hebben waar we aan werken is het goed om een heldere scheidslijn te hebben tussen de verschillende onderdelen. Voor u 
nog even op een rijtje gezet: 
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Pieter is de “algemeen directeur” zou je kunnen zeggen. Hij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, rijdt heen en weer 
tussen het meisjeshuis en de plantage. Kortom: hij is verantwoordelijk voor het hele project.  

Luise, de vrouw van Pieter bezit heel veel vaardigheden. Zij steunt natuurlijk Pieter in alles, maar is ook degenen die de 
gasten ontvangt en verantwoordelijk is voor hen op het centrum. Met haar creatieve vaardigheden leidt ze ook de trainingen 
van de meisjes om dingen te maken(denk bv. aan het creëren van de sandalen) en die te verkopen. Zij is een belangrijke 
“spin in het web’ die meedenkt in heel veel zaken, een echte persoonlijkheid. We zijn oprecht dankbaar dat Luise meer en 
meer een grote rol in het project krijgt. Een fijne, intelligente vrouw met hart voor de kinderen! 

Letitia heeft een belangrijke rol in het meisjeshuis, waar zij dag en nacht is voor de meisjes. Een hele belangrijke, maar 
zware baan. Zij is daar verantwoordelijk en zorgt voor alles in en rond het meisjeshuis. Daarnaast gaat zij ook iedere 
morgen naar de plantage om daar samen met de andere meisjes –die niet naar school gaan –mee te helpen op de 
plantage. Zij is bijvoorbeeld ook de persoon die verantwoordelijk is voor de boekhouding. Een hele fijne, positieve christen 
waar we een hoop respect voor hebben.  

Babu helpt bij het vervoer van de meisjes, bouwmaterialen die bestemd zijn voor de bouw, maar ook andere dingen die 
door de vrachtwagen vervoerd moeten worden. Babu heeft een rijbewijs, waardoor hij meer mogelijkheden heeft. Hij helpt 
Pieter en Letitia, hij is als het ware hun rechterhand, maar hij coördineert ook de nieuwe ontwikkelingen op de plantage. 

Een hardwerkende, intelligente en sympathieke jongen! 

Kularatne en Samarasinga doen het zware werk op de plantage/het centrum. Zij 
zijn wat we zouden noemen de werknemers binnen het project. Zij hebben hun 
werk op de kokosnootplantage, maar daarnaast is Samarasinga ook “watcher’, 
bewaker op de plantage. Het zijn rustige, zwijgzame, maar hardwerkende 
mannen! 

Mihiri heeft een kamer op het centrum en helpt mee bij allerlei werkzaamheden 
binnen het centrum die moeten gebeuren. Zij is ouder en kan door 
omstandigheden niet meer weg. Zij zal meer en meer een rol krijgen binnen het 
project. Hoe dat precies gaat verlopen is nu nog niet helder, maar de toekomst zal 
het uitwijzen. Mihiri is een fijn, warm en lief meisje die je het allerbeste 
gunt(trouwens net als de anderen!). 

Werkende meisjes. Zij (soms zijn er 4,soms 6 meisjes)helpen Luise  met de landbouw(op de kokosnootplantage) en ander 
handwerk (bv. sandalen,armbandjes e.d.). Allemaal meisjes die je ziet genieten, waardoor je dankbaar bent dat ze 
mogelijkheden hebben gekregen. Daar doe je het toch voor? 

Suji is de rechterhand van Letitia en met name verantwoordelijk voor het koken(assistent). We hebben haar leren kennen 
als een rustige vrouw die haar werk doet, maar vooral als een vrouw die bij de opening van het centrum hardop een heel 
warm gebed uitsprak. Een christen die haar hart liet spreken! 

Zo heeft iedereen zijn of haar specifieke taak, maar met elkaar mogen ze, mogen we, een project delen. Ieder persoon 
apart zou het niet redden. Zo hebben we binnen het Koninkrijk van God elkaar heel hard nodig! 

Werkzaamheden: 
Het werk in Sri Lanka gaat gelukkig door. We willen een aantal zaken bespreken die gebeuren of nog moeten gebeuren. 

Een aantal dringende zaken hebben wel de aandacht: het dak op het 
hoofdgebouw, het meisjeshuis moet worden gerepareerd, maar waar we de 
komende tijd toch vooral op willen insteken is de verbetering van de infrastructuur. 
De weg naar het centrum, maar vooral naar het meisjeshuis is erg slecht. Door 
hevige regenval wordt het wegdek steeds slechter. Dit is een van de eerste zaken 
die moeten gebeuren. Noodzakelijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren 
in alles! 

In het centrum komen nu regelmatig gasten uit verschillende delen van de wereld 
–christenen, pastors, familie –die een plek van rust, meditatie en samenzijn 
ervaren in het centrum. We zijn blij en dankbaar dat de doelstelling voor dit 
centrum nu ook daadwerkelijk gestalte krijgt.  



 

 

Nieuwsbrief stichting Iemand geeft om mij  
Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Math. 25:40) 

 

Postadres voorzitter: D.van Noort Hoochbeen 45 3905 WH Veenendaal tel. 0318-510907 
Postadres secretaris:  H. Lindhout Papaverlaan 41 2751 CC Moerkapelle tel 079-5932755 

Postadres penningmeester: M.C. Wortman, Akkerweg 42 2751 CN Moerkapelle tel. 079-5933767 
info@iemandgeeftommij.nl   www.iemandgeeftommij.nl 

bank rek.nr. 371323789 
kvk nr. 24373042 

We hopen en bidden dat dit centrum een rijke zegen mag zijn voor velen! 

De winst die gemaakt wordt van de vis, kokosnoten en brandhout wordt op beperkte wijze  al gebruikt om de salarissen van 
de werknemers en andere uitgaven op de plantage te bekostigen. Toch weer een stap die we zien richting zelfvoorziening!.  

Pieter heeft een ontmoeting met het hoofd van de binnenvisserij in Colombo om te zien hoe wij kunnen investeren in een 
project waar we maximale winst kunnen halen uit de 5 tanks die wij hebben. Positief dat er gekeken wordt naar 
mogelijkheden van ontwikkeling en exploitatie! 
 
Het duurt wel lang voordat ze antwoord krijgen wat de mogelijkheden zijn, maar dat is inherent aan Sri Lanka.(er wachten 
wel 21000 vissen om te worden geoogst!). 

 
Er is begonnen met het herstel van de grond op een aantal delen van de plantage. 
Hier zijn 700 peperplanten geplant. Een ander deel wordt voorbereid voor koffie- 
planten (de foto met korte gras is het gebied). In een ander deel van de plantage 
wordt de grond nu gebruikt voor de groenten. De koffie heeft zijn productie na een 
jaar en de peperplanten na 3 jaar. De kokosnootbomen zullen betere gewassen 
opleveren, volgens eigen onderzoek, als we doorgaan met de rest van de grond te 
herstellen . Dit zal een proces van een paar jaar zijn wil je goed resultaat krijgen!  
We zijn blij dat we zien dat er iedere keer weer nieuwe dingen worden ontwikkeld, 
dat andere zaken doorgaan en het project  - ondanks weleens kleine tegenslagen-  
door mag gaan. God alleen de Eer! We blijven ook bidden voor de werksituatie 
van Pieter en Luise dat ze iedere keer de kracht krijgen die zo belangrijk is 
om hun werk te doen! 
 
Er voor gaan…… 
In de afgelopen tijd zijn er ook in ons eigen land weer mensen die met ons project hebben meegeleefd. Natuurlijk zijn we 
dankbaar voor al die mensen die het project een warm hart toedragen. Dank voor al die mensen die we niet allemaal bij 
name kunnen noemen. Dank voor alle giften, bekend of onbekend, maar bovenal dank voor uw gebed. Sri Lanka heeft het 
nodig. Een land wat weer vooruit mag kijken heeft uw gebed nodig. Mensen die de weg kwijt zijn hebben uw gebed nodig. 
Kinderen, jongeren en ouderen hebben gebed nodig. Het project heeft uw persoonlijk gebed nodig. Gebed heeft kracht en 
verbreekt muren! 
 Een aantal zaken uit de afgelopen tijd willen we noemen. In Moerkapelle werd voor de herfstvakantie de jaarlijkse 
stroopwafelactie gehouden. Ik wil de mensen bedanken die hebben gekocht en zo direct het project hebben gesteund. 
Dank aan alle mensen –oud en jong – die hebben meegeholpen bij het slagen van deze actie. Ook werd aan het einde van 
het jaar de sint –en kerstactie gehouden, waarbij bedrijven boterletters, kransen en broden konden kopen via bakkerij 
Eshuis. Hartelijk dank weer voor alles! Dank bedrijven voor het bestellen van al die kransen. Dank in een tijd waarin de 
crisis toch zijn invloed heeft. Maar u gaf en we hebben zelfs meer opgehaald dan andere jaren. Bedankt voor het mooie 
bedrag van € 2150! Tot volgend jaar zullen we maar zeggen. In onze woonplaats Veenendaal zijn we blij dat er ook al 
mensen zijn die enthousiast zijn voor ons project. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst. Een grote 
scholengemeenschap hier –CSV, Christelijke Streekcollege- heeft gedurende een periode van een aantal weken haar 
zendingsgeld beschikbaar gesteld aan onze stichting. Bedankt school, kinderen en docenten voor de steun van ons project! 
Blijft u ook in de toekomst ons steunen? Als u een actie wilt houden of iemand kent die meer over onze stichting wil weten, 
vertel het ons. Bovenal: kijk op onze site: www.iemandgeeftommij.nl. Echt de moeite waard! 
 
Bidden en danken: 
We gaven al aan hoe belangrijk de kracht van gebed is. Blijft u vooral bidden voor de mensen, de kinderen in Sri Lanka! 
Een aantal gebedspunten om mee te nemen: 
Bidden:  

• Voor het project in Sri Lanka. 

• Voor de werksituatie van Pieter en Luise.(draag deze familie op in gebed!). 

• Voor alle meisjes in het project: de meisjes die er nog zijn, maar ook zij die vertrokken zijn! 

• Voor alle werknemers voor kracht in het werk, maar ook dat zij tot geloof mogen komen! 

• Voor Sri Lanka: om kracht, leiding in de wederopbouw, maar bovenal om het waaien van de Geest door Sri Lanka. 

• Dat het werk van de duivel mag worden verstoord! 

• Voor ontwikkeling van zaken binnen het project 

• Voor een zegen voor het centrum als middelpunt van evangelisatie en toerusting! 
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• Voor onze stichting om er blijvend te zijn voor de medemens in Sri Lanka. 
 

Danken: 

• Dat Pieter en zijn familie al zo lang actief mogen zijn in Sri Lanka. 

• Voor het 5-jarig bestaan van onze stichting: iets om heel dankbaar voor te zijn! 

• Voor alle mensen die we in Sri Lanka hebben. 

• Voor een geweldige mooi project in dit deel van Gods Koninkrijk. 

• Voor kracht, gezondheid, inspiratie en liefde elke dag maar weer opnieuw. 

• Voor al die meisjes die komen en gaan in het project en waar we iets voor mogen betekenen. 

• Dat Sri Lanka na al die jaren weer vooruit kan kijken naar de toekomst. 

• Dat we in Sri Lanka nog steeds de mogelijkheid hebben om het evangelie te brengen aan mensen. 

• Voor onze God en Vader die dag in, dag uit de kracht geeft om door te gaan. 
 
5 jaar: een oproep 
We zijn als stichting blij en dankbaar dat we 5 jaar mogen bestaan. Terugkijkend zijn we verwonderd dat we met de hulp 
van velen zoveel werk hebben kunnen doen. Blijft u dat vooral doen! Toch denken we dat dit ook een moment is om een 
vraag te stellen: veel van u zijn al donateur en dat is geweldig, blijft u dat vooral, maar we willen eigenlijk vragen aan al die 
nieuwsbrieflezers: misschien een goed moment om ons ook daadwerkelijk te steunen als donateur? U leest 
misschien de brief al jaren, maar bent nog geen donateur. Mogen wij u vragen: zou u ons vanaf nu ook willen steunen 
als donateur? U helpt er kinderen mee in een land wat weer vooruit kan kijken. U kent ons inmiddels: wilt u ons steunen? 
Dat hoeft niet veel te zijn, maar als u ons maar wilt helpen. Daarnaast wil ik vragen aan alle nieuwsbrieflezers: wilt u de 
uitdaging aangaan –tenslotte bestaan we nu 5 jaar –om in uw omgeving allemaal 1 donateur te werven? Uit de 
grond van ons hart vragen we u om dat te doen zodat we in Sri Lanka verder kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk. 
Daarom: leg deze oproep niet naast u neer, maar wilt u er wat mee doen. Namens alle mensen in Sri Lanka alvast onze 
hartelijke dank!  
Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan! 
 

 
Een hartelijke groet namens de stichting “Iemand geeft om mij”, 

 

 Dick van Noort 
 

 

 

 

We wensen iedereen een goed, gezond en gezegend 2010 toe! 

 

 


