Nieuwsbrief van de Joris Foundation

Lieve familie en vrienden van ons maar ook van Joris,
5 oktober j.l. was het Joris zijn geboortedag. Hij zou 30 jaar geworden zijn. Het was die
dag ook precies 8 maanden geleden, dat hij uit het leven stapte. We missen hem
dagelijks, maar voelen ook dat hij bij ons is en dat hij ons absoluut geen verdriet heeft
willen doen. Zijn leven was rond, en het was niet de bedoeling dat hij een leven van
lijden zou moeten hebben.
Zijn grote droom was altijd om iets goeds aan de wereld bij te dragen. Daarom starten
wij met de Joris Foundation. Ter nagedachtenis aan Joris hebben wij het plan gevat, om
Joris zijn droom uit te laten komen, een bijdrage leveren aan de wereld waar hij zo van
hield. Dit initiatief willen wij graag met jullie delen. Wij hopen dat jullie hart, net als het
onze, hiervoor sneller gaat kloppen.
Tijdens zijn gap-year na de middelbare school was hij ook echt op zoek naar plekken,
waar hij wezenlijk wat toe kon voegen. De duikcursussen die wij hem toen aanboden
sloeg hij af, hij wilde helpen. Geen luxe, maar echt het leven van de mensen in armere
gebieden beleven. Het verbaasde hem, dat zelfs al hadden de mensen weinig te eten,
ze altijd bereid waren om het weinige dat ze hadden te delen. Deze manier van in het

leven staan, is hem altijd bij gebleven, en zijn zachtaardige en wijze manier van naar het
leven kijken heeft hij ons nagelaten. Hij noemde de Tibetanen zijn soul-brothers, en zijn
grote vrienden waren kinderen en mensen die een simpel leven leidden.
Natuurlijk hield hij ook van ons allemaal en van zijn leven in Bloemendaal en
Amsterdam, maar hij zei vaak, dat hij er nooit om gevraagd had in mooie huizen te
wonen, en luxe vakanties te hebben. Een mooi hotel, of een lekker etentje sloeg hij
zeker niet af. Zo werelds was hij toch ook wel, en kattenkwaad uithalen heeft hij gelukkig
ook meer dan genoeg gedaan. De hang naar echtheid en authenticiteit, niet oordelen,
en vooral niet roddelen, is bij Joris altijd groot geweest. Hij was een lief en mooi mens,
en heeft vele harten geraakt.
Dat blijkt ook weer uit het contact dat wij hebben gezocht met de mensen van het dorpje
Lintha in Myanmar, waar Joris een paar maanden heeft doorgebracht. Hij was daar
leraar op een school, een houten hut op het strand. Het antwoord dat wij kregen op onze
mail is warm en vol lof over Joris.
“We just cannot say how so very very sorry and sad we are to hear the news about dear
Joris. He was such a lovely young man and we have so many nice memories of him and
our time together. Many of the children he taught are here working at the hotel, and
remember him very well, as do others. Words cannot express how sad we feel, and of
course for all of you.”

Lintha Village
Over zijn verblijf in dit dorpje heeft Joris ooit een dag beschreven:
“Ik word elke dag rond 6 uur wakker en ga dan altijd over 't strand joggen.
Rond 7 uur zie ik mijn vrienden Chala, Waza, Barri, Captain etc.
(vissersmannen) terugkomen van een lange nacht vissen.
Ben al 2 nachten met ze meegeweest, wat een geweldige ervaring was.
Om 8 uur geef ik de kinderen uit dit dorpje Engelse les in een houten hut,
die Sue en Sahin hebben laten bouwen in het dorp.
Dat lesgeven is altijd wel grappig, maar ook vaak wel erg vermoeiend.
Ben hier namelijk geen assistant teacher zoals in Hanoi, dus nu moet Sayar(leraar) Jolis
't
allemaal proberen uit te leggen zonder iemand naast me, die de taal spreekt.
Het is elke dag weer een uitdaging om te proberen dat lieve tuig wat bij te
brengen en ze ook stil te houden. Het gaat me steeds beter af.
Om 11 uur heb ik altijd een adultclass, waar onder andere vissers, carpenters
en personeel uit hotels (die 2 baais verderop gevestigd zijn) in plaats nemen.
Dit is gek genoeg makkelijker dan de kinderen, aangezien ik hen niet hoef te vermaken
en iets te leren op hetzelfde moment.
In de middag voetbal ik vaak een beetje op het strand met de vissers
of help ik ze met dingen, zoals reparaties aan de boten.

Rond 4 uur geef ik de kids les en daarna gaan we altijd voetballen op t strand en
zwemmen in de zee.
Het is altijd een prachtig moment,
terwijl we voetballen zien we de zonsondergang en de vissers
die vertrekken voor een lange nacht vissen.
Kortom, echt een vredig leventje.
Wat 't ook zo leuk maakt is dat ik iedereen ken, en iedereen kent mij.
Ik voel me een geluksvogel.”

Joris Foundation en Andrew Clark Trust
Een bijdrage aan de Andrew Clark Trust in Lintha is ons doel voor dit jaar.
De start van de Andrew Clark Trust van het Engelse echtpaar Sue en Sahin Ozturk gaat
terug naar 1998, toen zij voor het eerst een reis naar Myanmar maakten. Zij ontmoeten
daar een moeder die te arm was om haar kinderen van eten te voorzien, laat staan dat
er middelen waren om haar kinderen naar school te sturen. Sue en Sahin besloten toen
om drie kinderen te sponsoren. De kinderen konden naar school, kregen dagelijks
goede maaltijden en spreken nu Engels, waardoor ze alledrie een baan hebben kunnen
vinden in de hotels in het naburige dorp.
Toen Joris hier in 2005 was, was er slechts 1 klaslokaal in een houten hut. Nu is er een
stenen gebouw met 3 klaslokalen. Er zijn jaarlijks 150 kinderen die gesponsord
worden. Voor iets meer dan 60 euro per jaar kan één kind naar school en kan er kleding
gekocht worden. Het onderwijs is dankzij vele vrijwilligers gratis en sinds enige tijd is er
zelfs een bibliotheek, waar boeken geleend kunnen worden. Ook sanitaire voorzieningen
zijn verbeterd en medische voorzieningen hebben al vele levens gered. Voor 13 euro is
er al een behandeling voor Malaria, en een klamboe is al te koop voor minder dan 5
euro.

De Reis

Cathelijn en Marian vertrekken 21 oktober richting Myanmar. Via allerlei landen waar
Joris in 2005 vrijwilligerswerk heeft gedaan, zullen zij uiteindelijk in december in Lintha
aankomen. De komende maanden zullen jullie op de hoogte gehouden worden van de
reis, die ook vele emoties zal oproepen, maar die Joris ook weer dichterbij zal brengen.
Wij hopen op veel enthousiaste reacties ! Als je op de hoogte gehouden wil worden rsvp
op jorisfoundation@gmail.com .
Liefs van ons allemaal, maar bovenal van Joris

	
  

