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Met de kinderen gaat het erg
goed, ze zijn gezond en gaan
naar school. Ook dit jaar heeft
er weer een vakantieuitwisseling van de kindertehuizen
plaats gevonden. Op deze
manier wordt er op een efficiënte en goedkope manier van
de vakantie genoten. Tijdens
de uitwisseling zijn de kinderen naar het strand geweest en
was er dit jaar ook een echte
talentenshow met zang en dans.
Ook sportief doen onze kinderen goed mee, zo was Ganga de
beste in atletiek bij de meisjes
onder de 17 jaar en Yadeesha werd kampioen hoogspringen. Zijn de kinderen ziek dan gaan ze
naar de dokter en ziekenhuis. En sinds kort gaan ze nu ook naar de tandarts. Bij Anjana en Ishani
moesten plaatjes op de tanden worden geplaatst.

Afdekrooster waterput
Al bij de aanvang van de bouw van ons kinderthuis in
Katupotha hebben we een waterput aangelegd. Met behulp van een motortje wordt het water omhoog naar watertanks op het dak gepompt. Zo beschikken we gratis
over onze eigen watervoorziening. Tijdens ons werkbezoek bleek de diepe waterput niet afgeschermd te zijn.
We hebben toen de plaatselijke aannemer opdracht gegeven om op de waterput een rooster te plaatsen, zodat
de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.

Ananas planten
Omdat er voldoende grond bij ons
kindertehuis in Katupotha beschikbaar
is, hebben we besloten om ananas te
planten. Hiervoor moest eerst de grond
geëgaliseerd worden en vervolgens zijn
er 500 stuks ananas geplant. Dit is erg
gezond voor de kinderen, bovendien
maken ze er ook heerlijke jam van en
bij overschot kunnen ze deze verkopen. Dus we beschikken nu straks zelf
over kokosnoten, bananen, papaja’s en
ananas.

Nieuwe betonnen inrit
Door de enorme tropische regenbuien stond het
terrein bij de ingang van kindertehuis in Katupotha
vaak onder water. Tijdens ons werkbezoek hebben
we lokaal opdracht gegeven er een verharde toegangsweg te maken. Dankzij donaties is dit plan
nu uitgevoerd en kunnen de kinderen weer met
droge voeten naar school.

“ Wie een kind redt, redt de wereld”
De afgelopen periode zijn we weer verblijd met giften en donaties, zo kregen we geld naar aanleiding
van een huwelijk, een 90e verjaardag, marktverkoop, collectes en powerpointpresentaties. Van een
landelijke reisorganisatie, kregen we het verheugende bericht dat zij ons als goede doelen stichting hebben uitgekozen. Dit houdt in dat zij onze projecten bij hun cliënten tijdens de vakantiereizen promoten.
Inmiddels hebben al vele vakantiegangers ons een financiële bijdrage geschonken.
We zijn u allen hiervoor zeer dankbaar, want zonder uw steun kunnen wij ons werk in
Sri Lanka niet uitvoeren. Daarom een vriendelijk verzoek, blijft u ons aub steunen.
Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI aangemerkte stichting zijn.

Bouw 3e kindertehuis
Met de bouw van ons 3e kindertehuis in Kalanyia gaat het goed, de buitenbouw is klaar
en er wordt nu volop gewerkt aan de verdere
afwerking van de binnenbouw. Ook in Sri
Lanka kennen ze bouwvakantie, dus heeft de
bouw ook 3 weken stil gelegen. Eind 2013
hopen we dat het gebouw klaar is.

Op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u over ons werk lezen
en foto’s zien van onze kindertehuizen en de kinderen.
Ook kunt u hier een bericht plaatsen in ons gastenboek.
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