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Beste vrienden van Prithipura,
Hierbij het halfjaarverslag zoals u van ons gewend bent. Waarschijnlijk is dit het laatste
halfjaarverslag dat u op deze manier van ons zult ontvangen. Stichting Prithipura gaat
namelijk met haar tijd mee! We gaan u in de toekomst meer en vaker informeren, op een
meer interactieve manier. Met interactief moet u o.a. denken aan Facebook, en we zijn
hard bezig met een digitale nieuwsbrief die we eens per kwartaal digitaal gaan
toesturen. Dat geeft ons de mogelijkheid om u sneller en meer te informeren. Ook
kunnen wij u makkelijk links naar websites toesturen waardoor u met een klik meteen
op de juiste website bent of makkelijk door foto’s kunt bladeren, en het biedt u de
mogelijkheid te reageren op zaken en zo directer met de stichting in contact te staan als
u dat wenst. Deze wijze van communiceren is bovendien kostenbesparend. Wilt u in de
toekomst een digitale nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar:
stichtingprithipura@gmail.com
Zoals u gewend bent zullen we u het uitgebreide jaarverslag (inclusief financieel verslag)
nog steeds toesturen. Dit kan zowel digitaal als op papier. We hechten er uiteraard veel
waarde aan dat u ons blijft steunen, en deze steun verdient een gedegen
informatieverstrekking.
In deze editie van het halfjaarverslag kunt u weer wat ervaringen lezen van een aantal
vrijwilligers die op Prithipura zijn geweest. Deze vrijwilligers zijn studenten aan de
Hogeschool Rotterdam, die onze stichting in contact hebben gebracht met hun opleiding.
Specifiek met de opleidingen ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. Mede door de
ervaring en inspanning van deze vrijwilligers/studenten is er een samenwerking
ontstaan tussen beide partijen. Deze samenwerking zal bestaan uit het vaker sturen van
studenten naar Prithipura voor korte stages van 4 tot 6 weken. Het streven is om 2 tot 3
maal per jaar een groepje studenten van deze opleidingen naar de tehuizen te sturen. Zij
gaan daar kleine projecten opzetten die passen binnen hun studie en tegelijkertijd
bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van Prithipura. Uiteraard gaan ze daar
ook de nodige kennis opdoen. Door steeds kleine, elkaar opvolgende groepen
kortdurend naar Prithipura te sturen, kunnen zij de projecten overdragen en zorgen
voor een bepaalde continuïteit wat betreft kennisoverdracht.
In het verleden hebben we uiteraard vaker vrijwilligers gehad, zoals ikzelf, die projecten
opzetten. Dat verliep prima, totdat de vrijwilligers huiswaarts keerden en de ‘locals’
weer in oude patronen en gedragingen terug vielen. Op deze nieuwe manier hopen we
dat bepaalde zaken meer stand houden. Fondsenwerving is een onderdeel van de
projecten. De studenten zullen, voordat ze naar Sri Lanka vertrekken, in Nederland
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financiering zoeken om op locatie kleine, voornamelijk materiële projecten uit te voeren
Daarnaast zijn alle handen die komen helpen op Prithipura natuurlijk erg welkom. We
zijn hier dus erg door verheugd en hopen dat het de start wordt van iets moois waar we
u nog vaak over mogen informeren.
Aangaande de projecten zijn we momenteel bezig om te inventariseren wat er nodig is,
wat eventuele kosten zullen zijn en hoe wij daar de middelen voor bij elkaar gaan
krijgen. Zo is er geld nodig voor een weg tussen de locaties Cotagala en Asokapura, en
hebben beide locaties én de locatie Anandapura nieuwe omheining nodig. Asokapura
zou erg graag een eigen auto willen om zo beter en gemakkelijker te kunnen
bevoorraden, de wagen in te zetten voor de rubberplantage en niet steeds wagens te
moeten huren. Allerlei projecten waarvoor we de nodige acties op touw zullen moeten
zetten om geld in te zamelen. Momenteel vinden er ook wat kleinere projecten plaats,
gefinancierd door eerdergenoemde vrijwilligers/studenten. Zij hadden geld ingezameld
waarmee momenteel een badkamer wordt gerenoveerd.
Genoeg werk aan de winkel dus, maar daar hebben we dan ook heel veel zin in! Dit
kunnen we uiteraard niet zonder uw steun!
Rest mij u hiervoor enorm te bedanken, ook namens alle bewoners van de tehuizen.
Ik wens u veel leesplezier met het verdere verslag.
Marcel Reintjes

Mijn ervaring in Sri Lanka bij Prithipura,
Eind april 2013 ben ik met 5
studiegenoten een maand naar
Prithipura geweest om de handen uit de
mouwen te steken. Terugkijkend op mijn
verblijf, hou ik er warme en fijne
gevoelens aan over. Wat een leerzame en
fantastische ervaring!
Om te beginnen zijn alle mensen die op
Prithipura werken allemaal ontzettend
aardig en erg gastvrij. Je kan ze van alles
vragen en proberen het je naar de zin te
maken.
De dagen op Prithipura zijn lang, maar de energie die je er voor terugkrijgt is
onbeschrijfelijk.
Ik hielp een maand lang mee op de ‘Luxman’ groep. Een groep waarbij voornamelijk de
wat oudere mensen zitten. Met sommigen maakte je wat makkelijker contact dan met de
andere, maar de overeenkomst was dat ze allemaal hulp nodig hadden bij de dagelijkse
verzorging. Van douchen tot eten geven, van luiers verwisselen tot aankleding alles is
voorbij gekomen. Het leuke was dat niet alles om de verzorging draaide, maar dat er in de
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pauzes tijd was om iets leuks te doen met
de mensen.
Zo hebben we met ballonnen gegooid,
stukjes naar het strand gewandeld,
getekend, vingergeverfd en nog veel
meer. Dit heb ik niet alleen met de groep
waar ik op stond gedaan, maar ook met
de groepen waar mijn studiegenoten bij
hielpen met de verzorging. De glimlach
die je van alle kinderen/ouderen krijgt
geeft je een voldaan gevoel en veel
energie.
Ook is het erg interessant geweest om te kijken hoe de verzorging er in een ander land
aan toe gaat. Het is allemaal een stuk primitiever dan we gewend zijn, maar daar werkt
het goed en zijn ze niet anders gewend. Mooi om te zien dat het zo ook kan werken en
voor mij alleen maar een uitdaging om met de middelen die je hebt er het beste van te
maken.
Het is allemaal onbeschrijfelijk wat je daar meemaakt en wat voor ervaring je opdoet.
Eigenlijk moet je het zelf gewoon gaan ervaren, want het is echt super!

Ik ben Vera Maan, 19 jaar oud. Ik
kom uit Schiedam en zat in de
periode dat ik naar Prithipura ging
in het tweede jaar van de opleiding
Ergotherapie aan de Hogeschool
Rotterdam. Het jaar hiervoor waren
er al twee ergotherapiestudenten
voor een maand naar het weeshuis
gegaan en wilde deze keer nieuwe
tweedejaars meenemen.
Ik heb altijd al graag in het
buitenland vrijwilligerswerk willen
doen, waarbij ik bezig ben met de
(ver)zorg(ing) van anderen.
Toen dit project werd voorgesteld, twijfelde ik geen moment. Hier moet ik naartoe!
Zoals verwacht heeft dit avontuur zijn verwachtingen meer dan waar gemaakt. Als ik de
leukste herinnering aan het vrijwilligerswerk zou moeten kiezen, dan is dat de enorme
waardering en blijdschap die de kinderen en
verzorgers mij hebben gegeven. Ze hebben ons zo open en warm ontvangen, dat
Prithipura nu als een tweede thuis voor mij is geworden.
Het is een goede stichting waarbij de verzorging hun uiterste best doet en keihard en
gedreven werkt om de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Hier heb ik veel respect
voor en het was mij een genoegen om hier een maand bij te helpen.
Ik hoop nog vaak terug te komen!

Because even the smallest voice deserves to be heard

Pagina 3

Because even the smallest voice deserves to be heard

Pagina 4

