
Een bezoek aan Hettipola, Sri Lanka 

Een dag om nooit te vergeten 

 

Net aangekomen in Sri Lanka, waar Margo en ik twee weken zullen verblijven. We 

nemen direct contact op met Chaminda, de coordinator van de Stichting op Sri Lanka. 

Margo en ik ontmoeten hem aan het eind van de dag. Morgen wil ik een bezoek brengen 

aan een schooltje in de plaats Hettipola, een bijzondere plek voor mij. Daar is namelijk 

door De Lage Landen, die dit project gesponsord heeft, een herdenkingsplaat geplaatst 

ter nagedachtenis aan mijn oom, Albert van Hedel. Hij is in 2009 onverwacht overleden 

Albert zette zich al jaren met hart en ziel in voor de Stichting. Zelf wilde hij een jaar later 

een bezoek brengen aan Sri Lanka. Dat is helaas niet meer gelukt. Nu ik hier ben, wil ik 

uiteraard zien waar hij met zoveel passie over sprak. Hij is weer even heel dichtbij. 

 

De volgende dag is het zover. We vertrekken vanaf Negombo (aan de westkust) voor een 

rit van zo’n twee uur. De Stichting heeft op de school waar we naartoe rijden de sanitaire 

voorzieningen aangelegd. Het ziet er nog steeds heel erg verzorgd uit merk ik als we 

daar aankomen.  Voor ons niet voor te stellen dat deze, voor ons zo vanzelfsprekende, 

voorzieningen daar heel bijzonder zijn.  

 

Daarna  rijden we door naar een tehuis voor volwassenen en kinderen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook daar heeft de Stichting goed werk 

verricht! We worden vriendelijk ontvangen en uitgenodigd binnen te komen. Omdat er 

ook mensen in een rolstoel zitten en dus niet mobiel zijn, is het des te fijner dat de 

toiletten netjes en verzorgd zijn. Daarnaast is er ook een waterput aangelegd. Het tehuis 

maakt veel indruk, want de situatie daar is totaal niet te vergelijken met Nederland. 

 

Chaminda legt onderweg uit hoe de Stichting werkt. Er is al veel werk verzet merk ik. Elk 

project wordt zorgvuldig geselecteerd en er wordt gewerkt van project naar project. Na 

een echt Sri Lankaanse lunch (lees: pittig!) gaan we terug naar Negombo. We genieten 

onderweg van de omgeving en praten na over deze bijzondere dag! 

 

Jan en je team, ga zo door! We dragen jullie een warm hart toe! 

Marieke van Beek 


