
 

 

 

  

  

 
BOUWREIS SRI LANKA - NOVEMBER 2005 

 

 

Zaterdag 5 november 
 

Op 5 november 2005 verzamelde 15 mannen en één vrouw om 6 uur in de morgen op Schiphol voor de 
Bouwmaat bouwreis naar Sri Lanka. In de bagage hadden wij veel gereedschappen en tevens een 
aantal elektrische apparaten. Verder natuurlijk allerlei kleine dingen om uit te delen aan de kinderen. 

Na het inchecken gingen we om 8.00 uur met Britisch Midland naar Londen. 

In Londen moesten we een tijdje wachten, wat voor Mirko minder leuke gevolgen had, want die raakte 
meteen zijn vest kwijt. Vervolgens vlogen we met Srilankan Airlines rechtstreeks naar Colombo, de 

hoofdstad van Sri Lanka. In het vliegtuig kwam je meteen in de Srilankaanse sferen, doordat de 
stewardessen traditionele kleding dragen. De verzorging aan boord van het vliegtuig was prima. Tevens 

had iedereen in de stoel van zijn voorganger een klein tv schermpje, waarop je diverse films kon 
bekijken, maar ook om diverse spelletjes te spelen. Ronald de Lange was recordhouder met ongeveer 
zes uur spelletjes spelen. Hij wilde persé het hoogste niveau halen. Wel is een vlucht van 10 uur erg 

lang.  
  

 

Zondag 6 november 

Om 3.45 uur geland in Sri Lanka. Meteen als je uit het vliegtuig stap wordt je overmand door de 
vochtige tropische warmte. Gemiddeld is het rond de 30 graden met een luchtvochtigheid van 90% in 

Sri Lanka. Na een korte busrit van het vliegtuig naar het luchthaven gebouw konden de diverse 
controles beginnen. Het was vrij druk, waardoor men besloot een extra loket te openen, waar wij als 
eerste aan de beurt waren. Na controle konden we naar de bagage band om onze koffers te halen. De 

koffers kwamen al vrij snel én gelukkig waren alle koffers er. Vervolgens even pinnen om wat Sri 
Lankaans geld te krijgen, maar helaas het enige pinapparaat werkte niet. De meeste mensen hadden 

echter euro’s of dollars bij zich, die ze toen gewisseld hebben. Vervolgens naar buiten, waar Francis de 
lokale vertegenwoordiger ons stond op te wachten om ons naar de bus te brengen. 

Na wat proppen konden we er allemaal in voor een korte rit naar ons hotel in Negombo. Daar kwamen 
we omstreeks 5.00 uur in de ochtend aan. Na een paar uur slapen was om 9.30 uur alweer het ontbijt 

om vervolgens te vertrekken naar Dambulla waar ons hotel was voor de komende week. Een tocht van 
4 uur, wat voor de meeste mensen een hele beleving was. Vooral de rijstijl van de Sri Lankanen is 

totaal anders dan bij ons. Ze gaan inhalen op momenten, dat wij het echt niet zouden doen. Kort voor 
een bocht, berg op, als er een tegenligger aankomt, etc, etc. Kortom ze halen in ook als het eigenlijk 
niet kan. Diverse keren dachten wij, o dit gaat niet goed, maar elke keer kwam het toch weer goed al 

scheelde het soms maar centimeters. 

Geluncht hebben we in Kurenegala aan een mooi meer. Om omstreeks 3 uur waren we in het MPS 



Village. Een hotel met 12 kamers midden in de rimboe. Na korte tijd moesten we weer verzamelen om 
van Francis te horen wat we precies gingen doen. Ook de lokale vertegenwoordiger ter plekke werd 

voorgesteld. Vervolgens zijn we naar de bouwplaats gereden, waar we door de lokale bevolking werden 
opgewacht met een ceremonie. Eerst kregen we slingers van bloemen, daarna werd er voor ons 

gezongen door kinderen, waarna we doorliepen naar de eigenlijk werkplaats voorafgegaan door 
dansende meisjes. Daar aangekomen moesten we allemaal een kaars aansteken op een grote 
kandelaar. Ook waren er diverse toespraken. 

In de loop van de week zouden er nog vele langdurige toespraken volgen. Al met al een zeer 

ontroerend ontvangst. Daarna eerst boodschappen doen, want het hotel verkoopt geen bier. In de 
plaatselijke supermark bier, Fanta, wijn en chips gekocht. Vervolgens naar het hotel voor het diner en 

een lekker drankje. 

 

Maandag 7 november 

Ontbijt om 7.00 uur en om 8 uur naar de 

bouwsite. Aangekomen op de bouwsite 
geeft Martin, de reisleider van Habitat 
Nederland, ons nog enige uitleg, waarna 

de 4 bouwgroepen worden geformeerd.  
 

Twee bouwgroepen werken bij elkaar en 
de andere verderop in het dorp, waarbij 
de groep van Ronald ongeveer 20 

minuten verderop aan het werk was. De 
eerste dag hebben we vooral het zware 

werk gedaan te weten zand zeven, stenen 
sjouwen, cement maken en sjouwen. 

Onze groep werkt aan een huisje voor een 

echtpaar, waarvan de vrouw ruim 8 
maanden zwanger is. Desondanks loopt 
ze volop mee te werken. Ongelofelijk 

gewoon. Ook als we zeggen, dat zij moet gaan zitten, begint ze toch na korte tijd weer te werken. Het 
weer voor het bouwen is in het begin prima, te weten bewolkt waardoor het toch wat minder warm is. 

In de loop van de middag komt er echter een zeer forse regenbui. Van deze bui heeft de groep van Bart 

het meeste last. Het pad waarover zij moeten lopen om de stenen naar het huisje te brengen is heel 
erg modderig geworden. Het wordt daardoor bijzonder zwaar voor hen. Geluncht hebben wij in het 
hotel, maar ‘s avonds hebben wij besloten, de volgende dagen op de site te lunchen, omdat we anders 

te veel tijd verspelen en we tenslotte hier zijn gekomen om zoveel mogelijk te bouwen. 

 



Dinsdag 8 november 

Eerst een aantal huisjes bezocht waar de 
bewoners, waarvoor we bouwen nu in 

wonen. Het zijn zeer armoedige 
huisjes. Vervolgens weer de hele dag 

bouwen. Voor de ene groep betekent dit 
afwisselde werkzaamheden en voor de 
ander wat minder. Zo heeft de groep van 

Bart bijvoorbeeld bijna de hele dag weer 
stenen lopen sjouwen over dat nog steeds 

modderig pad. Een andere groep heeft de 
hele dag zand lopen zeven.  

Al met al een zware dag, omdat vandaag 

ook wat meer de zon scheen, maar 
gelukkig niet de hele dag. 

  

 

 

  

 

Woensdag 9 november 

 
Het eerste stuk van de weg naar de 

bouwsite met 7 tuktuk (de plaatselijke 
driewielers met motor) afgelegd. In het 
begin ging het rustig aan, maar op een 

gegeven moment gingen ze er een 
wedstrijd van maken en het ging 

behoorlijk hard. Een schitterende 
ervaring. 

Daarna weer gaan bouwen, met gelukkig 
voor de meeste groepen wat andere 

werkzaamheden. De groep van Bart kan 
nu volop gaan metselen. 

De verzorging op de site is perfect. 

Tweemaal per dag krijgen we thee van de 
lokale bevolking met altijd iets te eten 

erbij. Prima verzorgd. Weer was prima, 
dat wil zeggen niet te veel zon, maar wel droog. 

We zijn vandaag eerder opgehouden, want we gaan naar de Dambulla rotstempel. Dit is een tempel 
uitgehouwen in de rotsen. De weg ernaartoe is zwaar. Je moet ongeveer een half uur klimmen en op 

dat moment stond de zon hoog aan de hemel. Bijna iedereen had er moeite mee, maar toch een 
interessant bezoek. 



Na het bezoek aan de tempel zijn we in Dambulla gaan winkelen. Het was er een drukte van belang. 
Allemaal hele kleine winkeltjes en heel veel mensen. Vervolgens nog ergens wat gaan drinken, waar we 

vissnacks kregen met echte patat erbij.  
  

 

Donderdag 10 november 

Na het ontbijt weer naar de site. Het is 
een hete lange dag. De zon schijnt 
vandaag duidelijk meer, maar gelukkig 

niet de hele dag. De huisjes beginnen op 
te schieten, hoewel niet iedereen even 

hard door kan, omdat er bijvoorbeeld 
geen materialen zijn. Men gebruikt maar 

heel weinig gereedschappen bij het 
bouwen. Troffel, schietlood, aluminium rij, 
hamer, zaag en spijkers zijn zo ongeveer 

de enige spullen die ze gebruiken. 
Geluncht hebben wij vandaag bij Ronald 

en Leo. Elke dag komt het hotel personeel 
met een auto  de lunch brengen. Zij 
brengen dan ook een tafel mee en 16 

stoelen. Lunch is weer perfect, evenals 
het avondeten in het hotel. 

John Walda heeft vandaag geluk gehad. Bij een opzetten van een pilaar van een paar honderd kilo ging 

er wat fout, waardoor de pilaar terug viel in de richting van John. Gelukkig hield die er alleen een 
blauwe nagel aan over. 

Mirko zorgde voor een grappig voorval. Tijdens het werken scheurde hij uit zijn broek. De lokale 

vrouwelijke bevolking zag dat en die lagen vervolgens helemaal in een deuk van het lachen. De 
steigers hier zijn ook heel bijzonder. Gewoon met een paar dunnen boomstammen, die ze ter plekke 
kappen worden er hele simpele steigers gemaakt, die best gevaarlijk zijn. Op onze site is er vijf keer 

een steiger geheel of gedeeltelijke ingestort, maar men bouwt hem gewoon weer op dezelfde manier en 
gaan weer vrolijk verder. Terug in het hotel maakte we een gigantische tropische regenbui mee. Voor 

het hotel stond het helemaal blank. 

In de avond gaan we naar de culturele avond van de lokale bevolking. Ze hebben twee tijdelijke 
afdakjes gemaakt, zodat zowel zij als wij droog kunnen zitten en staan. Waar wij moeten zitten is in 
het gras, maar door de tropische regenbui zitten wij in de modder en dreigen wij soms met onze stoel 

in de modder weg te zakken. Met ongeveer een uur vertraging, omdat de geluidsinstallatie het niet 
doet begint de avond. Na de opening wordt er eerst een groot vuur aangestoken. Vervolgens weer vele 

lange toespraken en dansjes van de kinderen. Het eindigde met een soort oorlogsdans van de jongens, 
die in de modder werd gehouden. Dat vonden ze prachtig en ze gingen dan ook helemaal los. Aan eind 
van de avond krijgt Ralph last van zijn been, wat heel dik wordt. Hij kan er niet meer op staan. Hij 

wordt snel naar het hotel gebracht. De rest gaat nog door met de avond en een aantal van ons gaat 
dansen met de lokale bevolking in het modderige gras. Ze zien er aan het eind van de avond nog 

smeriger uit, dan na een hele dag werken. 

 



Vrijdag 11 november 
 

Met Ralph gaat het een stuk beter. Hij is 
bij de dokter geweest en moet 5 dagen 

rust houden met zijn been omhoog.  
 
De laatste halve dag werken. Eén huisje 

komt helemaal af. Vandaag alleen nog de 
keukenvloer storten, het dak afmaken en 

de twee deuren in hangen. Om half twaalf 
is het simpele huisje af. Het huisje 
bestaat uit één kamer en een keuken. 

Heeft geen stroom en geen water, want 
dat is er niet in dat gedeelde van het dorp 

en ook geen toilet, want daar hadden ze 
geen geld meer voor. 

De andere groepen kunnen om 
uiteenlopende redenen niet veel doen. De 

één, omdat de kozijnen vandaag niet 
gesteld mogen worden, omdat het volgens de plaatselijke  gebruiken daarvoor geen goede dag is en de 

andere groep omdat er geen materialen zijn. Wel een goede dag om veel contact met de lokale 
bevolking te hebben en dan vooral met de kinderen. 

We besluiten om 12.00 uur al naar het hotel te gaan. In de loop van de middag is de overdracht van 

het huis. Ze hebben weer een afdak gebouwd waar wij kunnen zitten. De kinderen staan in hun school 
tenue in twee lange rijen. De volwassen staan er omheen. Het dorpshoofd begint met een toespraak en 
iedereen, die maar iets te zeggen heeft volgt met allemaal lange toespraken. Bij elkaar duurt dit 

ongeveer anderhalf uur. Wij krijgen in die tussentijd ook nog presentjes van de huiseigenaren. Daarna 
wordt het huis overgedragen. Ginette, de enige vrouw in het gezelschap mag het lint doorknippen, 

daarna gaat eerst de vrouw met een kan water naar binnen en vervolgens de man met eetgerei. 
Daarna volgen wij. In het huisje wordt vervolgens een pot met kokosmelk op een vuurtje gezet, terwijl 
iedereen er omheen staat. De melk moet overkoken. Als dat gebeurd, is dat een soort zegen voor het 

huis, dat het goed zal gaan. Toen de melk overkookte waren de man en vrouw des huizes dan ook heel 
gelukkig. Vervolgens hebben we ons vermaakt met de lokale bevolking. Daarna afscheid nemen van de 

bevolking, wat voor sommige toch wel moeilijk is. Terug in het hotel krijgen we een heerlijke barbecue 
voorgeschoteld. Tijdens het diner krijgen wij van Francis een oorkonde van Habitat en een geschenk 
met onze naam erin. 

 

Zaterdag 12 november 

In twee groepen gaan we terug naar Negombo, een plaatsje vlak bij het vliegveld. Eén groep gaat 
rechtstreeks van het hotel naar Negombo, waar ze om ongeveer 3.00 uur in de middag aankomen. 

John Walda voelt zich vandaag heel ziek. Hij heeft waarschijnlijk een voedsel vergiftiging. Hij gaat 
direct op bed liggen en komt daar niet meer vanaf tot vlak voor vertrek naar het vliegveld. De andere 

groep wil nog wat meer van het land zien en gaat eerst naar Kandy, de tweede stad van het land. Men 
heeft daar volop gewinkeld en rond kunnen kijken. Opvallend in Kandy zijn ook de vele bedelaars, 
vooral oudere mensen en gehandicapten. 

Daarna is men naar Pinnawela gereden, waar een olifanten dorp is. Tweemaal per dag steken daar zo’n 



60 olifanten de straat over om door een smal winkelstaatje naar de rivier te lopen, waar ze heerlijk in 
water gaan wassen. De groep heeft daar ook geluncht. Daarna weer naar Negombo gereden, waar men 

om 7 uur in de avond aankwam. Dit was een uur te laat, omdat onze chauffeur in Negombo verdwaald 
was. Na het afscheidsdiner was het om 11.00 uur tijd om naar het vliegveld te gaan voor de terugreis. 

 
Zondag 13 november   

Op het vliegveld aangekomen volgde er diverse controles Het is bijzonder druk op het vliegveld. John 
gaat, nadat die eerst op een stoel heeft gezeten op de grond liggen. Na verloop van tijd zit bijna de 
hele groep om hem heen te wachten tot we kunnen vertrekken. Tenslotte vertrekken we om ongeveer 

3.00 uur uit Sri Lanka voor een vlucht van ruim 11 uur. Het is een vermoeiende lange vlucht. Veel 
mensen slapen een deel van de vlucht, maar er komt geen eind aan. Tenslotte in Londen aangekomen 

waar onze gate bezet blijkt te zijn. Naar enige tijd wachten mogen we naar een reserve plaats, maar 
daar blijkt de man met de pannenkoeken nog niet te zijn, dus weer wachten. Nadat we eindelijk staan 

blijk de trap niet beschikbaar te zijn dus weer wachten. Eindelijk kunnen we eruit. We moeten een paar 
uur wachten in Londen. 

In Engeland is het vandaag remembering day, wat inhoudt, dat er om 11.00 twee minuten stilte wordt 
gehouden. Het was best indrukwekkend om dit mee te maken hoe zo’n grote luchthaven opeens 

muisstil is. Tenslotte de korte vlucht naar Schiphol, waar we bij de gate afscheid van elkaar hebben 
genomen. Nadat we de koffers hebben gehaald gaat ieder zijn eigen weg. 

 
Ten slotte 

De reis was zeer de moeite waard en een bijzondere ervaring, die we niet snel zullen vergeten. Het is 
een prachtig land met een heel aardige bevolking. We hadden een prima homogene groep met een 

uitstekende reisleider in de persoon van Martin Pronk van Habitat Nederland. We bedanken Stiho voor 
de geboden mogelijkheid om deze unieke ervaring te mogen beleven. 

Ayubowan (een gezond en een lang leven) Sri Lanka 

Ralph, Mirko, Marco, Bart, Michael, Gerben, Leo, Ben, Ronald, Karel, John, Raymond, Richard (VM 

Zaanstad) Marcel (leverancier), Ginette (leverancier) en Martin (begeleider Habitat) 
  

 

 

  

  

 


