
 

 Good Shepherd Anna Children’s Home 
17 Januari 2017 

 

 
In Mankulam stap ik uit de bus en ik vraag me af waar ik ben.  
De halte is op de hoofdweg, niet ver van het trein station, maar ik kan me alleen maar 
afvragen waarom hier überhaupt een treinstation is.  
Mankulam is niets meer dan een paar verlaten winkeltjes langs een doorgaande weg en dat 
is het.  
Ik weet zeker dat ik hier moet zijn om een kindertehuis, the Good Shepherd Anna Children’s 
Home, te bezoeken.  
Een kindertehuis voor meisjes tussen de zes en achttien jaar.  
Ik heb echter geen idee waar ik naartoe moet.  
 
Na een kwartiertje wachten gaat mijn telefoon.  
Zuster Jeyanthi staat bij de andere bushalte te wachten.  
Blijkbaar heeft dit gehucht nog een halte.  
 
Het blijkt letterlijk om de hoek te zijn en als ik de straat inloop zie ik haar rustig wachten, 
haar traditionele blauw-grijze nonnen outfit wordt gecompleteerd door een roze 
parapluutje want het miezert. 

 
 

 



 

Vanaf deze bushalte is het letterlijk nog 300 meter lopen naar het kindertehuis.  
Blaffende honden kondigen onze komst aan als we door het hek lopen en voor het huis 
staat een beeld van Jezus dat ons welkom heet.  
Zuster Chrishani zal iets later komen, ze is nu nog in het ziekenhuis in Jaffna met vijf van de 
meisjes. Het geeft mij mooi tijd om nog wat te kletsen met zuster Jeyanthi. “We zijn hier 
slechts met zijn tweeën en we zorgen op dit moment voor 65 /75 meisjes.  
Ze zijn hier allen toegewezen door de rechtbank of de kinderbescherming.  
Via de officiële weg dus.  
Alle wees- en kindertehuizen in Sri Lanka worden geregistreerd en gecontroleerd door de 
regering.”  



 

De meeste van de achtergrond verhalen van de meiden zijn verdrietig.  
Soms is de moeder ervandoor gegaan en heeft de vader achtergelaten met de dochter (s), 
maar hij kan niet voor haar zorgen.  
 
Of de ouders gaan in scheiding en als de moeder weer trouwt en de nieuwe echtgenoot 
heeft ook al kinderen, dan zijn ze ‘teveel’.  
Anderen hebben simpelweg geen ouders meer.  
Alle kinderen leven echter met een historie van een burgeroorlog die pas recent is gestopt, 
gevolgd door een tsunami die hele dorpen, huizen en families heeft weggevaagd.  
En als overtreffende trap, verteld zuster Chrishani me later die avond dat ongeveer twintig 
procent van de meisjes ergens in hun verleden is misbruikt.  
 
Ondanks het feit dat al deze verhalen me volledig van mijn stuk brengen, vind ik het nog het 
meest ingewikkeld om te beseffen dat hier twee nonnen zorgen voor +75, vaak 
getraumatiseerde kinderen; Twenty-four-seven. 
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In eerste instantie proberen de meisjes me een beetje te ontlopen.  
Helemaal als ik mijn camera in mijn handen heb, zijn ze weg voordat ik überhaupt door mijn 
zoeker kan kijken.  
Het blijkt dat ze helemaal niets van mijn komst wisten.  
 
Als ik eenmaal goed en wel ben voorgesteld door de zusters, kunnen enkele van de 
kinderen hun nieuwsgierigheid niet langer onder controle houden.  
Een echt gesprek is niet mogelijk, gezien de meisjes alleen Tamil spreken, maar met handen 
en voeten en wat hulp van een van de zusters is het ijs snel gebroken.  
 
Het grootste deel van de dag loop ik gewoon wat rond of ik zit in een hoekje en kijk hoe er 
klusjes in het huishouden gedaan worden of hoe ze samen roddelen of wat tekenen.  
Er is nog geen huiskamer, dus de meeste kinderen zitten op hun bed of op de grond op de 
veranda, gezien het de hele dag regent. 
 
 

 



Het avondeten bestaat uit wat rijst met een soort curry saus, klaargemaakt in een kleine 
tijdelijke keuken, omdat de daadwerkelijke keuken niet werkt.  
Als de meiden vroeg naar bed gaan, klets ik nog wat met de nonnen over het reilen en 
zeilen van het kindertehuis.  
“Het is pittig”, vertrouwd zuster Chrishani me toe,” 
We zijn slechts vier maanden geleden op deze locatie toegewezen en veel van de 
vroegere fondsen zijn inmiddels opgedroogd.  
De regering betaald ons rP 500 per kind per maand (ongeveer €4,50) wat slechts een heel 
klein gedeelte dekt.  
Maar we vertrouwen op De Heer dat hij ons brengt wat we nodig hebben en ons de juiste 
weg wijst.“  
Het is nog geen tien uur als ik mijn eigen bed in duik en probeer te slapen met een 
ongemakkelijk gevoel van machteloosheid. 
 

 
 
 

In de korte tijd die ik in het kindertehuis ben, help ik de beide zusters met een renovatie-

plan voor de keuken, waarbij ik zoveel mogelijk gebruik probeer te maken van wat er al is. 

Daarnaast maak ik portret foto’s van alle meisjes voor de Nederlandse Stichting Havonos 

die graag een sponsor project voor het tehuis wil organiseren.  

En ik sta zelfs aan de zijlijn te juichen op de jaarlijkse sportdag van school, als een van de 

meisjes de 100 meter sprint wint.  

Het is prachtig om te zien hoe de zusters proberen om het kindertehuis anders te runnen 

dan hun voorganger.  

Geen geschreeuw of gebruik van macht.  



Ze hanteren het principe van maximale vrijheid, gecombineerd met maximale 

verantwoordelijkheid. Een mooie en moedige omslag denk ik.  

De afgelopen dagen hebben me overweldigd en ik ben diep onder de indruk van wat ik heb 

gezien, gehoord en gevoeld.  

Als het tijd is om weer verder te dwalen, zijn de meeste meiden naar school.  

Ik zeg de zusters gedag en twee van de thuisblijvers brengen me naar het station waar ik de 

trein naar het zuiden zal pakken. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


