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Met Roos ben ik drie 

weken in Sri Lanka 

geweest. 

We hebben daar 60 

twin knuffels 

uitgedeeld. 

 

Op zondag 4 

september worden we 

uitgenodigd bij de 

familie van Anthonio, onze privé chauffeur voor een klein familie feest vanwege 

de processie van Sint Anne. 

Ik heb een twin olifant voor de dochter van Anthonio meegenomen, maar dan 

blijkt dat er nog 3 meisjes zijn en dat de moeder van Anthonio net oma 

geworden is. Ook zij krijgen een twin. 

Als we later in de week naar het olifanten weeshuis in Pinnawala gaan, loopt de 

kleine Asni de hele tijd met haar twin olifant in haar armen. 

Op woensdag 7 september rijden we via het 

olifantenweeshuis naar de Cottagala School, 

hoog in de bergen bij Kandy, hier ben ik 5 

jaar geleden met Edith geweest om daar 75 

twin knuffels uit te delen. 

Er is hier veel verandert en verbetert, 

bijvoorbeeld is er veel meer speelgoed en 

daar wordt ik blij van. Nu hebben we 20 

knuffels mee voor de jongste kinderen. 

De kinderen verzamelen zich op bankjes en 

stoelen onder een afdak. 

Roos en ik delen de knuffels uit. 

Overal zien we blije gezichtjes om ons heen.  

Sommige kinderen kijken heel verbaasd, 

andere sluiten de knuffel direct in hun 

armen en dan heb ik er toch één tekort. 



Snel haal ik een roze olifant uit de plunjezak en de jongen is er zo blij mee ………..  

hij dankt Jezus of Boeddha op zijn blote 

knietjes en knuffelt de knuffel. 

Dan moeten we weer thee drinken. 

Op maandag 12 september delen we de 

laatste 34 twins uit in een opvanghuis voor 

Tamil meisjes die na de burgeroorlog met 

de Tigers niet meer naar huis kunnen. 

We komen het terrein op en gaan ons 

verzamelen op de playground, die nog even 

snel wordt 

aangeveegd. 

Bankjes en plastic 

stoelen worden 

aangerukt, Justin 

onze tuk tuk 

chauffeur maakt 

foto’s en ik vertel 

het verhaal van twin 

en Angela vertaalt 

het. Ik vergeet niet 

om Roos en Justin te 

vermelden in het 

verhaal.  



 
 

 

De uitdeling is 

mooi, sereen, vol 

dankbaarheid èn 

bijzonder. 

Er is een 

schildpad en ik 

weet het voor 

elkaar te krijgen 

dat het meisje, 

die hem krijgt, 

als bijnaam 

schildpad in het 

tamil heeft, hoe 

wonderlijk……… 



 
Dan krijgen we weer de zoete thee met melk, daarna gaan we met de meisjes 

spelen op het strand. 

In een grote cirkel is het de bedoeling iemand te raken met de bal vanaf de 

buitencirkel. 

 

Het blijft voor mij een heel bijzonder moment om onze twins uit te delen aan 

kinderen zo ver weg, waarvan je hoopt dat ze er steun en hoop uit putten voor de 

rest van hun leven of er gewoon een hoop plezier aan beleven. 

 


