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Voorjaarsactie ‘Huis voor Sri Lanka’ vandaag van start in regio Grootegast 

'Huis voor Sri Lanka'  start vandaag haar drie weken durende voorjaarsactie in de regio Grootegast. Hiermee hoopt het actieteam de inzameling voor dit 

goede doel een extra zetje te geven richting het  minstens benodigde eindbedrag van 20.000 euro. 

Van 1 mei tot en met 22 mei 2013 zijn in de deelnemende supermarkten en winkels inzamelbussen voor 

embalagebonnen en spaarpotjes voor (klein)geld te vinden. Door middel van posters en flyers wordt het 

winkelend publiek hier op gewezen. 

De volgende supermarkten en winkels steunen ‘Huis voor Sri Lanka’ en hebben in de actieperiode een 

inzamelbus of spaarpotje in de winkel: 

Albert Heijn Surhuisterveen, Coop-Bellinga Niekerk, kledingwinkel Kroost in Doezum en Kapsalon 

Kreatief in Opende. In Grootegast: Albert Heijn, Slagerij Huizinga, Hazenberg Dier & Tuin, Smulhús 

Miranda de Vries, De Gasterij, Groente-fruitwinkel De Vries, Marskramer, Henk ten Hoor, (eet)Café De 

Klap, Slagerij van der Molen, Kapsalon Papillon, Snackbar Anytime en Bakkerij Hamersma. 

‘Huis voor Sri Lanka’ is het initiatief van twee zussen,  geboren in Sri Lanka en geadopteerd door 

Nederlandse ouders. Zij hebben middels het programma Vermist hun biologische familie weten op te 

sporen. Dit heeft echter geleid tot een verslechtering van de toch al erbarmelijke omstandigheden van 

de Singalese familie. Zij worden bedreigd door dorpsgenoten die adoptie afkeuren en tegelijk jaloers 

zijn, ze denken –onterecht- dat de familie nu rijk is. Het kleine huisje waar de familie nu woont is hen 

gegeven door een weldoener, maar sinds zijn dood bestaat de kans dat zijn familie het huis terug wil.   

Help deze familie aan een veilig leven in een nieuw, eigen huis. 

www.huisvoorsrilanka.nl 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Afzender persbericht maakt deel uit van actieteam ‘Huis voor Sri Lanka’. Voor nadere informatie, foto’s of om te spreken  met de initiatiefnemers van de actie kunt u contact opnemen met 

Anja Veldman: huisvoorsrilanka@hotmail.com. Indien u iets plaatst over deze actie horen wij dit graag. 

http://www.huisvoorsrilanka.nl/
mailto:huisvoorsrilanka@hotmail.com

