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Na de verwoestende tsunami in december 2004 zijn velen dakloos geworden in Sri Lanka. De wereld bood hulp
aan op allerlei manieren voor degenen die hun familie en
dierbaren verloren.

D

e gehandicapte vrouwen van het Sambodhi Institute in Baddegama vlakbij Hikkaduwa verloren hun familie en dierbaren lange tijd geleden; niet door de verpletterende natuurkracht maar door vrijwillige afstand van de familie. Deze vrouwen
die zowel psychisch als fysiek gehandicapt zijn, moeten het beste van hun leven zien
te maken in een donkere en smerige omgeving. Ze hebben slechts elkaar en slijten de
dagen in een vergeten wereld. Hilton Hope staat voor de onuitgesproken waarheid en de
eenzaamheid...voor dat ene sprankeltje hoop om ooit naar huis terug te keren.
De documentaire toont gehandicapte vrouwen die dansen op muziek en handwerken.
Ze zijn verveeld en voelen zich geisoleerd. Eén van de vrouwen lijdt aan lepra en voedt
zichzelf met haar voeten. Ook het weefgetouw bedient ze met haar voet. Deze vergeten
vrouwen leven in een onhygienisch vervallen gebouw dat onderloopt tijdens een regenbui. Hun koffer staat klaar maar zal het daglicht niet gaan zien.
Ik was in Sri Lanka in opdracht van de Nederlandse Vebego Foundation. Vebego Foundation ontwikkelt projecten ver weg en dichtbij die zijn gericht op mensen met minder kan-
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sen en mogelijkheden in de maatschappij. Hier in het Sambodhi Institute hebben de medewerkers een ziekenboeg gebouwd voor deze vrouwen zodat ze een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. De omstandigheden waaronder ik de documentaire heb gemaakt
waren naar mijn beleving goed in vergelijking met mijn ervaringen in andere landen.
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