
Verslag uitgifte hoortoestellen Sri Lanka najaar 2017 

Inleiding 

U heeft afgelopen jaar gehoor gegeven aan de oproep die wij mochten doen bij Omroep 

Gelderland, bij het Programma Gelderland Helpt:  “Hoortoestellen voor Sri Lanka”. 

De reacties die onze stichting heeft gekregen naar aanleiding van deze oproep waren 

overweldigend en hartverwarmend. In totaal hebben wij ruim 250 hoortoestellen mogen 

ontvangen.   Tijdens de eerste reis in Sri Lanka hebben we hiermee al 65 mensen kunnen 

voorzien van 1 of meerdere toestellen zodat zij weer kunnen horen. 

Dit verslag dat voor u ligt geeft een indruk waar uw hoortoestel naartoe is gegaan tijdens de 

tweede reis naar Sri Lanka, november/december 2017. We hebben uit alle foto’s en 

verhalen een aantal voor u in dit verslag gezet, we vinden het fijn om u te laten zien wat er 

met uw hoortoestel is gedaan. 

Tijdens deze tweede reis hebben we maar liefst 105 mensen kunnen voorzien van 1 of 

meerdere hoortoestellen.  Dankzij uw hulp kunnen deze mensen weer horen ! 

Hieronder de foto’s en informatie over de mensen die u met zijn allen heeft geholpen. 

Veel leesplezier ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               

 

  

 

 

   

Dulangada, 29 jaar, vanaf 

zijn geboorte auditieve 

handicap, hij is 

vrachtwagen chauffeur. Hij 

kon na meer dan 1 jaar 

weer horen. 

Chatuyanga, 30 jaar kon 

2 jaar niet horen omdat 

er geen geld was om een 

hoortoestel aan te 

schaffen.  

Deze 78 jarige dame heeft 

gehoorverlies door ouderdom 

(helaas weten we haar naam 

niet) 

 

Watuna is 9 jaar en heeft vanaf 

geboorte gehoorproblemen. Zijn 

moeder wil graag dat hij naar school 

gaat. Hij hoort nu weer geluiden, maar 

kan nog niet alles plaatsen. Door zijn 

doofheid heeft hij een ontwikkelings-

achterstand opgelopen. 

 



 

                     

 

   

 

 

                                                                       

                                                                       

Rovindu,13 jaar heeft vanaf 

geboorte auditieve 

problemen. Hij heeft al een 

poos geen hoortoestellen 

meer gehad, deze konden zijn 

ouders niet betalen. Nu kan hij 

weer horen en lessen volgen 

op school. 

Dulangali, 35 jaar heeft 

sinds 10 jaar 

hoorproblemen; oorzaak  is 

een zenuwaandoening. Nu 

kan ze weer horen.. 

Premarathma,76, heeft 

door ouderdom sinds 2 

jaar gehoorverlies 

 

Tiron, 62 jaar. Hij stond bij ons op de 

wachtlijst en kan nu gelukkig weer 

horen !  Hij heeft ernstige hoorschade 

aan beide oren. Hij was enorm blij ! 

Voor Monideen, 69 was het lastig 

een goed toestel te vinden. Na 

meer dan een uur passen is het 

toch gelukt.  

En zoals iedereen tekent ook hij 

voor ontvangst. 

 

Links:  

Kulawathi, 72 jaar heeft haar 

hoortoestel weggegeven aan een 

kind. Van ons heeft ze een toestel 

uit Nederland gekregen 

Rechts:  

Wijsiri, 62 jaar kreeg anderhalf 

jaar geleden een hoortoestel; 

deze ging helaas onlangs stuk. 

 



    

                                                                    

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Charuni, 8 jaar.  

Zij heeft door een 

neurologische aandoening 

gehoorschade opgelopen 

toen ze 2 jaar oud was 

Ze heeft twee toestellen 

gekregen. 

 

Voor dit 7 jarige meisje zijn wij bezig met de aanvraag voor speciale hoortoestellen. Helaas is het tot 

op heden niet gelukt het geld daarvoor bij elkaar te krijgen. (bijna 3000,00 euro). Tot die tijd proberen 

we haar te voorzien van gedoneerde hoortoestellen 

Ze heeft een ernstige auditieve beperking. Ze moet weer even wennen aan het geluid.  Dankzij de 

hoortoestellen kan ze onderwijs volgen (in het speciale klasje van Biyagama) 

Rohini, 74 jaar en door 

ouderdom gehoorverlies.  

 

93 jaar en niet meer kunnen 

horen. En dan geholpen 

worden met een 2e hands 

toestel. Wat was ze blij ! 

Deze jonge vrouw, 21 jaar 

hoort links slecht. ze heeft 

hierdoor een studie 

achterstand opgelopen.  



                  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

             

 

 

 

 

 

 

Chamindu, 18 jaar. Toen hij 

anderhalf was kreeg hij 

verkeerde injecties en is 

gehoorschade ontstaan. 

En met dit alles helpt onze 

centrale contactpersoon 

Nalin Priyardarsana. 

Onmisbaar deze man. Hij 

reist met Jeannette mee, 

wijst de weg. 

Yasawathi, 65 jaar. 

Ruim 6 jaar lang 

gehoorverlies. 

Links: Anoushka is 36 jaar, van 

kind af aan al auditieve 

problemen. Een paar weken 

geleden heeft ze een oorspoeling 

doorgaan in het ziekenhuis in 

Kataragama. Helaas hielp dit niets. 

Met het hoortoestel uit Nederland 

kan ze weer horen ! 

Rechts: Premawathi, 67 jaar. Een 

half jaar geleden trad 

gehoorverlies op.  

Ariyadasa, 70 jaar.  Nalin test de 

toestellen. De dochter van Nalin kijkt 

toe 

 

Diris 71 jaar. Al 5 jaar 

gehoorverlies. We 

hadden snel een 

hoortoestel voor hem 

gevonden. 

Podimeneke,  85 

jaar. Sinds een jaar 

gehoorverlies. 

 



Sajana, 6 jaar. Sinds zijn geboorte een auditieve handicap. Zijn moeder vertelde dat de overheid een 

hoortoestel heeft toegezegd. Helaas is die belofte (tot nu toe) niet nagekomen. Hij kan nu zowel 

links als rechts weer horen met behulp van een hoortoestel uit Nederland.  

            

Kavindu, 9 jaar. Door zijn auditieve beperking ook een spraakstoornis. Hij heeft vanaf zijn geboorte 

een beperking. Foto 3 - Kavindu reageert als zijn onderwijzeres hem roept.  

 

 

 

Namens het team van Stichting ASL - Ayubowan Sri Lanka en de mensen in Sri Lanka; 

Hartelijk dank  

Dankzij uw hulp kunnen deze mensen weer horen ! 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting ASL – Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6, 6813 DX Arnhem 

www.ayubowansrilanka.nl 

Facebook: Stichting ASL – Ayubowan Sri Lanka 

Iban:  NL33 INGB000 687 2846 

 


