
Verslag uitgifte hoortoestellen in Sri Lanka – voorjaar 2017 

Voorwoord: 

Voor u ligt het verslag over de uitgifte van hoortoestellen in Sri Lanka in de periode mei/juni 

2017. 

Dankzij particulieren, Piet van Beter Horen én overweldigende reacties uit het land naar 

aanleiding van de oproep in het programma Gelderland Helpt heeft Jeannette Otemann 

deze reis maar liefst 65 (!!) mensen kunnen voorzien van een hoortoestel uit Nederland. (ter 

vergelijking: tijdens eerdere reizen lag dit +/-tussen de 10 en 15 personen). 

Een aantal mensen zijn voorzien van 1 hoortoestel, een aantal mensen konden we helpen 

met 2 hoortoestellen. 

Op dit moment komen er nog steeds hoortoestellen binnen, deze gaan allemaal mee met de 

volgende reis. (verwachting is november 2017). 

In dit verslag een greep uit de foto’s en verhalen van mensen aan wie de hoortoestellen zijn 

uitgegeven. Zo kunt u een beetje zien waar uw gedoneerde toestel heen is gegaan. 

Namens ons, maar zéker ook namens de betrokken inwoners in Sri Lanka:  Dank u wel ! 

Werkwijze: 

Jeannette Otemann van Stichting Ayubowan Sri Lanka reist 2 x per jaar naar Sri Lanka en 

voorziet mensen die in armoede leven van een passend hulpmiddel. Dit kan een rolstoel zijn 

of een douchestoel. Maar ook brillen en gehoorapparaten die meegenomen worden uit 

Nederland. 

Na aankomst in Sri Lanka reist Jeannette het hele land door, samen met Nalin Priyardarsana, 

de centrale contactpersoon van de stichting. Ze  bezoekt dan de mensen thuis die een 

aanvraag hebben ingediend, of naar het huis van contactpersonen die verspreid in het land 

wonen. 

Vooraf weten deze contactpersonen wanneer Jeannette komt, en verzamelen de mensen 

zich die een verzoek hebben ingediend voor een hoortoestel. 

Dan is de eerste stap een gesprek met de betrokken inwoner, soms met hulp van ouders. Of 

iemand die het gesprek kan vertalen of met gebaren taal kan omzetten. 

Dan worden de oren grondig schoongemaakt en begint eerst het passen van de oorstukjes. 

Als een passend stukje gevonden is wordt er een geschikt hoortoestel getest. Soms duurt 

het even voordat het juiste toestel is gevonden, en soms is het gelijk goed. En dat zie je dan 

gelijk aan de gezichten van de mensen ………….. ze kunnen weer horen ! 

Er volgen dan nog wat testen (heel eenvoudig: iemand gaat achter of opzij staan van de 

persoon en stelt een vraag of maakt geluiden) en tot slot uitleg over het toestel, hoe je het 

kunt schoonhouden. Wisselen van batterij etcetera. Tot slot tekent iedereen voor 

ontvangst. 



De uitgifte’s 

In onderstaande foto’s en verhalen kunt u zien aan wie we onder andere de toestellen 

hebben verstrekt. 

 

 

  

 

  

 

Margareth Samarasekara is 

79 jaar heeft door ouderdom 

sinds 2 jaar 

gehoorproblemen. Ze woont 

samen met haar zus Charlet 

die ook van ons een 

hoortoestel heeft gekregen. 

Ook zij tekent oor ontvangst. 

 

Bij Charlet Samarasekara, 69 jaar 

begonnen de klachten ongeveer een 

jaar geleden. Zij is een actieve vrouw, is 

secretaris van de ouderencommissie, 

doet veel tempelwerkzaamheden en 

regelt zaken rondom overlijden in 

gemeenschap waar zij woont. Ze is erg 

blij met haar hoortoestel. 

 

Lilly, 92 jaar heeft 2 jaar 

geleden van ons ook een 

hoortoestel gekregen; deze 

ging helaas kapot. Reden dat 

ze graag weer een toestel 

wilde is vooral omdat ze 

veel naar de tempel gaat en 

geen gebeden meer kan 

horen/ volgen. Wat was ze 

blij!  

Winala, 70 jaar, heeft 3 jaar 

geleden een wandelstok van 

ons gekregen. Ze heeft ruim 

1,5 jaar gehoorproblemen. Ze 

was zo blij weer te kunnen 

horen dat ze me niet meer 

los wilde laten :- ) Voordat we 

het dorp een dag later weer 

verlieten nog even op 

huisbezoek geweest. In Sri 

Lanka is het een enorme eer 

als je bij mensen thuis komt. 



 

 

   

  

 

  

 

 

 

Op 5 jarige leeftijd kroop er een 

insect in het oor van Sumeda,( 

nu 37)  

Het beestje heeft veel schade 

aangericht. Sumeda kan liplezen 

maar een hoortoestel is toch wel 

een mooie en betere uitkomst. 

Op de eerste foto is Nalin het 

hoorstukje aan het passen. ;- ) O p d 

Ook deze lieve dame, 80 jaar, 

heeft een hoortoestel 

gekregen. Helaas is haar naam 

niet  bekend bij ons. 

Deze man heeft in december 

van ons een rolstoel gekregen; 

zijn lieve vrouw is 2 maanden 

geleden plotseling overleden. 

Door ouderdom heeft hij 

gehoorverlies. Nu kan hij weer 

horen. 

 

Niluka, 34 jaar is rechts 

volledig doof, links heeft ze 

nog 40% gehoor. Om te 

toetsen of men daadwerkelijk 

weer kan horen!laten we 

iemand,uit het zicht van 

persoon die toestel nodig 

heeft, vragen stellen. 

Afhankelijk van de klachten 

ook op grotere afstand. Op 

deze manier wordt het snel 

duidelijk 

 



 

 

 

 

 

   

 

  

 

Indrani, 39 haar kreeg ernstige 

auditieve problemen toen ze op 

haar 12e een fikse verkoudheid 

had. Na een ayurvedische 

behandeling kwam er pus en 

ander viezigheid uit haar oren. Ze 

heeft een licht 

articulatieprobleem ivm 

slechthorendheid. Ze was heel 

blij weer te kunnen horen! 

 

Bij Lilatha, 65 jaar, is 3 jaar 

geleden een insekt in haar 

oor gekropen waardoor ze 

permanent hoorschade 

heeft opgelopen. Nu kan ze 

weer horen.   Andere 

wachten geduldig hun beurt 

af. 

 

Parhan is 13 jaar, heeft auditieve 

problemen. Van hem is ook een 

filmpje gemaakt die op ons 

Youtube kanaal komt. 

 

Pemalatha,54 jaar, heeft last 

van chronische verkoudheid, 

ws heeft ze hierdoor sinds 2 

jaar gehoorproblemen 

 



   

 

 

 

      

 

    

 

Lipali, 33 jaar, leraar 

Boeddhisme, zonder 

hoortoestel lukt het hem 

niet goed meer te 

communiceren met zijn 

leerlingen; dat probleem 

is nu verholpen 

 

Saman, 47 jaar, 

oorlogsslachtoffer. Door 

bombardement 

gehoorschade 

opgelopen 

 

Jayanthi,43 jaar 

heeft vanaf 

geboorte 

gehoor-

problemen. Wat 

was ze blij! 

Jayniter,25 jaar is sinds zijn 

geboorte slechthorend; hij 

is 30 km met tuc tuc 

gekomen voor hoortoestel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gezicht van 

Tilagaranthne, 64 jaar, 

spreekt boekdelen nadat 

hij weer kan horen ! 

 

Mayadin,19 jaar heeft ruim 4 jaar 

gehoorproblemen. Oorzaak is onduidelijk. 
Man in blauw shirt is leraar engels; hij 

vertaald alles naar Tamil. Mayadin is een van 

zijn studenten 

Mayadin gaat terug naar oorarts voor advies 

en diagnose. Voor nu is hij geholpen 

 

Khader Pileh, 60 jaar 

heeft al ruim 20 jaar 

auditieve problemen. 

Khader heeft nog nooit 

een hoortoestel gehad, 

wat was ze blij en verrast!  

Matalih Abdul,32 jaar heeft sinds 

jonge leeftijd auditieve problemen. 

Ook zij heeft nooit een hoortoestel 

gehad. Ze heeft een lichte 

spraakstoornis. Het was even 

wennen, al die geluiden die tot haar 

kwamen. 



   

 

 

  

  

 

         

 

Hartelijk dank voor uw steun ! 

Mohammed Sahar, 13 

jaar, heeft sinds 5 jaar 

gehoorverlies in 

ernstige mate. Hij 

vond het een beetje 

spannend. Vader 

Mohammed staat 

achter hem en stelt 

vragen aan zijn zoon; 

Mohammed keek om 

en gaf antwoord! :- ) 

Normaal zou 

Mohammed niet 

reageren. Hij was zó 

blij dat hij weer kan 

horen ! 

Dit meisje hebben we in december 2016 

voor het eerst gezien; zij heeft ernstige 

auditieve problemen. Voor haar loopt een 

project aanvraag. Ze heeft speciale 

hoortoestellen nodig om weer goed te 

kunnen horen. Nu is het ons gelukt :-)haar 

voorlopig 2 hoortoestellen te geven zodat 

ze toch enigszins weer kan horen! Meisje 

begon te huilen toen er weer geluid tot 

haar kwam. Vader was zeer 

geëmotioneerd. Zij kan weer naar school; 

volgens onderwijzeres is ze pienter. Zij zit 

in het speciale klasje van Biyagama waar 

wij in november meubels, computer 

hebben verstrekt. 


