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WERKBEZOEK ELSBETH EN TANJA:

Wat een lieve, hartelijke ontvangst krijgen we. We loge-
ren 2 weken in het tehuis in Kelaniya. 
Heel fijn om de kinderen en de zusters hele dagen mee te 
maken. Zo krijgen we echt het gevoel dat we erbij horen. 
Samen eten, zingen, knutselen, lachen en spelletjes doen.
We zien vrolijke, blije kinderen. Ze hebben leuke, 
schone kleren aan. Ze krijgen goed en lekker eten en 
fruit. Heel fijn om te zien dat de kinderen, door hulp van 
onze Stichting, zo goed verzorgd worden. Hier word je 
heel blij van! 

We bezoeken ook hun school. Daar worden we hartelijk 
ontvangen. Leuk om daar ook te kijken hoe het gaat. 
De kinderen vinden het maar wat leuk als we filmen en 
foto’s maken.
De meisjes krijgen in het tehuis computerles en indien 
nodig ook bijles. Ze krijgen ook hulp bij het verwerken 
van hun trauma’s. Hiervoor komt elke week een psy-
chologe langs, die samen met hen danst, zingt, tekent en 
gesprekjes voert. Dit is heel belangrijk! 
We hebben ook mooie gesprekken gehad met de zus-
ters. Wat zijn dat lieve, vrolijke mensen, die dit werk 
belangeloos doen. We hebben heel veel respect voor de 
zusters. Ook de andere tehuizen hebben we bezocht, fijn 
om daar ook een dag mee te draaien.

De periodieke examens zijn afgerond en de kerstvakan-
tie is begonnen. De kinderen zijn de hele maand decem-
ber vrij. Terwijl wij er zijn, beginnen de voorbereidingen 
voor kerst. 

De kerstboom wordt versierd en we horen ze al kerst-
liedjes zingen. De laatste avond van ons bezoek is de 
tafel mooi gedekt, met kaarsjes erop. Na het eten voeren 
de kinderen een kerstspel voor ons op. Wat een mooie 
laatste avond!   

Het afscheid is heel 
ontroerend!



HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR UW DONATIES, GIFTEN 
EN ACTIES IN HET AFGELOPEN JAAR!

DONATIES EN FISCUS 

POWERPOINT PRESENTATIES:

YASANTHI: 

Sinds 2014 zijn de mogelijkheden voor 
volledige aftrek van periodieke giften 
aangepast. Meer informatie hierover 
kunt u navragen bij onze penningmees-
ter en lezen op onze website.

De afgelopen maanden heb-
ben wij met plezier verschil-
lende presentaties gegeven. 
Graag verzorgen wij voor u 
ook een PowerPoint presenta-
tie. We vertellen iets over de 

historie, de godsdiensten en het dagelijks leven in 
Sri Lanka. Daarnaast vertellen we veel over onze drie 
weeshuizen.
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons 
op. Wij komen graag!

Tijdens ons werkbezoek hebben we gezien dat het met Yasanthi, het meisje dat deze zomer een zware hartoperatie moest 
ondergaan, goed gaat.. Ze moest terug voor controle en alles was gelukkig goed. Ze heeft nog wel veel medicatie. Het is 
ook mooi om te zien hoe de zusters en andere meisjes voor haar zorgen. Elke avond om 8 uur moet ze, tijdens het avond-
eten, haar medicijnen innemen. Ze houdt de tijd zelf goed in de gaten, hiervoor heeft ze een leuk horloge gekregen.

            Milhous Children Home
       in Pamunugama

            Katupota Children Home
       in Katupota

            SMI Child Care and Development Center
       in Kelaniya

Sjaak de Looff, 
voorzitter 
0113-223373

 voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl  secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl  penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl  bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl 

Theo
Schouwenaar, 
penningmeester 
0113-221725 

Tanja Uitterhoeve-
Geene
secretaris 
0113-212290

Elsbeth Sanderse, 
bestuurslid 
0113-214816

Met vriendelijke groeten,

ALMSGIVING:

Een mooi gebruik in Sri Lanka is “Almsgi-
ving”. Wanneer er iets te vieren is, dan willen 
ze dit graag delen met anderen. Er wordt iets 
lekkers of soms zelfs een hele maaltijd naar 
andere mensen gebracht.

Wij mochten dit ook in 2 tehuizen 
meemaken. 

Heel bijzonder!

WIJ WENSEN U: 
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 


