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Thambiah Charles Gunanayakam is zestien jaar in Nederland. Hij is een man van 
weinig woorden, en drukt zijn gevoelens en gedachten liever uit op papier. In een 
gedicht dankt hij Nederland voor het goede leven dat hij hier heeft gekregen.  
 

Door de sneeuw verwelkomd in Nederland  
 
Thambiah Charles Gunanayakam leidde een rustig leven als wiskundeleraar in het 
noorden van Sri Lanka. Tot in de tachtiger jaren gevechten uitbraken omdat de Tamils – 
die de minderheid vormen op het eiland, naar onafhankelijkheid streefden. Vanaf 1984 
kwamen er in totaal zo’n zeventienduizend Tamils naar Nederland, op de vlucht voor 
het geweld. Thambiah (49) twijfelde aanvankelijk, maar nadat zijn broer door de strijd 
om het leven was gekomen, besloot hij in 1988 samen met zijn vrouw, zoon en dochter 
naar Nederland te vluchten.  

Eenzamer 

Thambiah leerde Nederlands en leerde het vak van elektromonteur aan de LTS in 
Utrecht. In 1997 vond hij een baan bij Hapam, een bedrijf gespecialiseerd in 
hoogspanningsschakelaars. Het lukte hem niet zijn oude vak van wiskundeleraar op te 
pakken. ‘Ik had problemen met de Nederlandse taal.’ Tegenwoordig woont het gezin in 
Driebergen waar Thambiah een huis heeft gekocht.  
Zestien jaar is hij alweer in Nederland. Hij heeft het er naar zijn zin. Zijn kinderen doen 
het goed. De oudste studeert hotelmanagement en de jongste zit nog op de HAVO. Zijn 
vrouw werkt in de bejaardenverzorging. Thambiah: ‘Heel prettig in Nederland is de 
vrijheid, de democratie. In principe mag je hier alles zeggen. Je mag kritiek uiten, 
bijvoorbeeld op een politieke partij. Dat is in Sri Lanka niet aan de orde.’ Minder leuk is 
het weer, vindt Thambiah. ‘Het went wel, maar tegelijk went het ook nooit echt.’ Ook 
minder leuk vindt hij de individualistische mentaliteit. ‘In een gemiddeld dorp in Sri 
Lanka kent iedereen elkaar. De mensen zullen elkaar altijd helpen bij problemen. In 



Nederland zijn de mensen veel meer op zichzelf gericht. Het leven is daardoor wat 
eenzamer.’  

Gedichten 

Twee jaar geleden bezocht de familie Gunanayakam Sri Lanka voor het eerst sinds 
zestien jaar. Thambiah was nieuwsgierig hoe zijn land er voor stond en wilde vooral zijn 
zus, die ernstig ziek is, opzoeken. Wat hij aantrof, vervulde hem met verdriet. ‘In Sri 
Lanka wordt nog steeds gevochten; het is nog steeds onveilig. Klinochchi, de stad waar 
ik woonde, is helemaal kapot geschoten. Overal liggen mijnen. Nee, het was niet leuk 
mijn land zo aan te treffen. Ik was opgelucht dat ik terugkon naar Nederland.’  
Toch hoopt hij op een dag voorgoed terug te keren naar zijn geboorteland. ‘Misschien 
over tien of vijftien jaar, als het veilig genoeg is. Want je houdt toch altijd een beetje 
heimwee. Ik mis mijn familie, mijn vrienden en collega’s van toen, en mijn geboorteplek.’ 
De kinderen mogen zelf weten of ze tegen die tijd mee terug willen. ‘Misschien kunnen 
ze zes maanden hier en zes maanden daar verblijven’, zegt Thambiah.  
In zijn vrije tijd leest hij boeken, en schrijft hij verhalen en gedichten. Over Sri Lanka, 
over vluchten, en over zijn leven in Nederland. Soms zijn de gedichten vrolijk, soms zijn 
ze verdrietig. Eén gedicht gaat over Nederland, het land dat hem en zijn gezin onderdak 
bood en waar hij zijn kinderen een goede toekomst kan geven.  

 

Ons Land, Nederland  

Oorlog en geweld 

Honger en ziektes 

Verschil in welzijn 

Dit was het leven van een vluchteling 

Geboren als vluchteling kwamen wij bij jou 

Door de sneeuw verwelkomd 

Dansende Noordzee aan de kust 

Als een boom vol vruchten 

Wachtte jij op ons 

Mijn Leven, lichaam, voedsel 

Toen ik mijn rechten kwijt was 

Gaf jij mij veiligheid 

Een nieuwe Geboorte 

Een nieuw leven 

Geïntegreerd 

leef ik hier 

Ik dank deze moeder 

Ik dank Nederland 

Ik zal je nooit vergeten  

Thambiah Charles Gunanayakam  

 


