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.....WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD.....

LAATSTE NIEUWS OVER DE KINDEREN:

Eind maart zijn de eerste schooltesten van het nieuwe 
schooljaar afgenomen.
Daarna hadden de kinderen twee weken vakantie.

Ze hebben toen samen het paasfeest gevierd.
Ook het Singalese en Tamil Nieuwjaar werd gevierd. Het 
boeddhistisch Nieuwjaar is een driedaagse viering, dat 
altijd plaatsvindt tijdens de eerste volle maan in april. 
Door het hele land zijn er dan sportevenementen en 
allerlei andere festiviteiten in traditionele kledij, met 
daarbij traditioneel voedsel. 

Ze maken melkrijst met “ghee”(buffelmelk) en 
“jaggery”(suiker). Dit vinden de kinderen heel erg lek-
ker.  Onze kinderen nemen natuurlijk ook deel aan de 
festiviteiten. Het is belangrijk dat ze de tradities en ver-
schillende godsdiensten van hun land leren kennen.

ZUSTER AMATHA:

Eind januari kregen we het verontrustende bericht dat 
zuster Amatha zich niet goed voelde. Nadat ze allerlei 
onderzoeken had ondergaan kregen wij, tot onze grote 
schrik, te horen dat zij een hersentumor had. Ondertus-
sen is ze in Milaan geopereerd en heeft ze in Napels 
een beetje kunnen uitrusten en herstellen. De tumor is 
gelukkig volledig verwijderd kunnen worden. Tijdens 
haar revalidatie in Italië hebben 2 bestuursleden haar 

bezocht. Ze was ontzettend blij met het bezoek. Onze 
bestuursleden Elsbeth en Tanja werden door de zusters 
erg vriendelijk onthaald. Tot haar grote vreugde mocht 
zuster Amatha begin mei terug naar Sri Lanka. Ze miste 
de kinderen heel erg. En de kinderen en zusters misten 
haar ook heel erg. We zijn natuurlijk allemaal heel erg 
blij dat het goed gaat met zuster Amatha. Ze moet het 
voorlopig wel wat rustig aan doen. 



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

DONATIES EN FISCUS: POWERPOINT PRESENTATIES:

OVERSTROMINGEN IN SRI LANKA:

Sinds 2014 zijn de mogelijkheden voor volledige af-
trek van periodieke giften aangepast. Meer informatie 

hierover kunt u navragen bij onze 
penningmeester en lezen op onze 
website.

Graag verzorgen wij voor u ook een PowerPoint presen-
tatie. 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!

Afgelopen week werden we opgeschrikt door de berichten dat er in Sri Lanka overstromingen en aardverschuivingen heb-
ben plaatsgevonden. Wij hebben meteen contact gezocht met zuster Amatha. Gelukkig kon zij ons vertellen dat de kinde-
ren en de zusters ongedeerd en veilig zijn. In Kelanyia is op één plek de dijk naast de rivier doorgebroken. Dit is bij ons 
kindertehuis.  Uit voorzorg verblijven de kinderen nu op de tweede verdieping. Wanneer het water nog hoger komt, dan 
gaan de kinderen tijdelijk naar een andere opvang. We hopen dat dit niet nodig zal zijn.

            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,

BRUILOFT:

Zuster Amatha mailde 
ons vol trots een trouw-
foto van één van de 
eerste kinderen, die ze 
destijds heeft opgevan-
gen in haar tehuis.
Mooi om te zien dat de 
meisjes contact blij-
ven houden met zuster 
Amatha.

VERJAARDAGSGIFTEN:

Vier dames, die hun 80e, 95e, 97e en 
100e verjaardag vierden, vroegen, in 
plaats van cadeaus, een “envelopje” 
voor hun verjaardag. En ze schonken 
de inhoud van deze envelopjes 
aan onze Stichting. “Voor de 
kindertjes in Sri Lanka”! Wat 
ontzettend lief! 
Hartelijk bedankt voor 
deze mooie giften! 

ACTIES: 
Op Koningsdag waren we weer aanwezig op de “Koningsmarkt” in Goes, om onze 
Stichting te promoten. Dit doen we door folders uit te delen, informatie te geven 
en ook allerlei spulletjes te verkopen. Michel draaide en verkocht weer suikerspin-
nen en Jikke maakte mooie glitter tattoos. Zo doen wij ons best om geld binnen te 
halen voor de kinderen in Sri Lanka. Eveneens waren we aanwezig op de Moeder-
dag fair in Kloetinge en tweede pinksterdag op de wolmarkt in Ouwerkerk. In juli 
en augustus kunt u ons ook vinden op de toeristenmarkt in Oostkapelle. 


