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“ Wie een kind redt, redt de wereld”

Op 30 april  heeft onze stichting 
zich gepresenteerd op de vrij-
markt in Goes. Het doel is om 
meer herkenbaarheid te krijgen 
bij de lokale bevolking en op 
deze manier meer vaste donateurs 
te werven, zodat wij op grond 
hiervan onze plannen voor de 
toekomst kunnen maken.

Om naar school te gaan 
moeten de kinderen zo’n 
20 minuten lopen. Voor de 
kleinsten is er een soort 
schoolbus die hen ophaalt en 
weer thuis brengt. De kinde-
ren hebben het goed naar hun 
zin op school, behalen goede 
resultaten en hebben contact 
met kinderen uit het dorp.

Het gebeurt meerdere malen dat mensen 
uit Nederland, op vakantie of tijdens 
hun huwelijksreis onze kindertehuizen 
bezoeken. Dit wordt door ons, door de 
zusters en de kinderen erg op prijs ge-
steld. Zij hebben ieder op hun wijze de 
“voorraadkast” helpen aanvullen.

Op deze foto zien we Zr Amatha met een klein jongetje, dit is er één van een 
tweeling.
Hun moeder is weg gegaan uit het gezin en de vader brengt nu iedere dag zijn 
2 kinderen naar het kindertehuis in Katupota waar ze door de zusters liefdevol 
opgevangen en verzorgd worden.
‘s Avonds komt hun vader ze weer ophalen. Dit is een eerste aanzet tot de kin-
dercrèche.



            Katupota Children Home
       in Katupota

U kunt al vaste donateur worden vanaf € 5,00 per maand!

Wij als bestuur zijn u als donateurs en begunstigers namens onze kinderen erg dankbaar dat u ons 
werk mogelijk maakt.
Het is echter een voortdurende zorg om, zeker nu we 2 huizen moeten exploiteren met 48 kinderen, 
iedere maand het benodigde geld over te maken.
Je kunt zeggen waarom dan 2 huizen, maar de nood van de kinderen en mensen in Sri Lanka is 
hoog en we zouden veel meer kunnen en willen doen. Maar we zijn op zoek naar continuïteit.  
Helpt u ons mee zoeken naar vaste donateurs zoals uw buren, uw vrienden of kennissen? Dit is  
al mogelijk vanaf € 5 per maand. Ook eenmalige schenkingen of een notariële schenking is  
welkom.

Onze stichting wordt aangemerkt als een ANBI stichting dus zijn uw giften volledig 
aftrekbaar van de belasting.

De Stichting beschikt over een prachtige Power Point Presentatie over het land Sri Lanka en over 
onze kindertehuizen. Wij willen die graag vertonen op scholen, bij verenigingen enz.
Misschien kent u zo’n organisatie. Meld dit dan bij een van de bestuursleden.

Op de website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl  kunt u over ons werk lezen. Ook kunt u daar 
foto’s zien van de beide huizen en de kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Ria Milhous, voorzitter  0113-228723 Theo Schouwenaar, penningmeester  0113-221725
Dick Keizer, secretaris  0113-232280 Elsbeth Sanderse, bestuurslid  0113-214816

            Milhous Children Home
       in Pamunugama

Regelmatig ontvangt onze stichting giften van 
kerken, scholen en andere. Ook krijgen we 
giften bij jubilea, verjaardagen etc., maar ook 
giften met een speciale bestemming.
Zo is er in de afgelopen tijd een gift binnen 
gekomen van een serviceclub die het geld  
graag bestemd ziet voor educatie en onderwijs.
Nu onze kinderen steeds groter en ouder wor-
den zullen we als bestuur ons moeten gaan 
beraden op vervolg studie. Hiervoor is deze gift 
een goede aanzet.

We berichtten al over Yasanthi, een meisje met ernstige hartproblemen. Helaas is een operatie nog 
steeds niet mogelijk omdat de infectie nog niet tot rust is gekomen. Ze is momenteel in het kinderte-
huis in Pamunugama en ze moet zich erg rustig houden. Zodra het mogelijk is zal ze in Colombo in 
Sri Lanka geopereerd worden. Het blijft een zorgelijke situatie.


