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Laatste nieuwtjes

Zuster Amatha en de andere zusters houden ons
goed op de hoogte van het wel en wee van de
kinderen. De kinderen gaan ’s morgens vroeg
naar school. Rond 13.00 uur komen ze thuis. Na
het eten maken ze hun huiswerk. Ze helpen ook
mee met de dagelijkse dingen, opruimen, vegen,
afwassen e.d. De kleintjes leren dansjes van de
zusters. Na het huiswerk maken is er tijd voor
ontspanning. Ze spelen met elkaar en met hun
hond, waar ze dol op zijn.

Ze hebben ook een
bezoek gebracht aan
een Art Palace. Nadat
ze van alles bekeken
hadden, kregen
een
workshop boetseren en
een workshop schilderen
en werken met papier en
verf. De kinderen hebben
heel erg genoten van deze
dag.
Af en regelen de zusters ook
uitstapjes, soms krijgen ze
ook iets aangeboden. Zoals
de workshop origami. Ze
kregen bezoek van een Japanse
mevrouw. Zij leerde de kinderen
verschillende
vouwwerkjes.
De kinderen en ook de zusters
vonden dit heel erg leuk.

Bestuur:

Hierbij laten wij u weten dat de
voorzitter zijn functie heeft neergelegd.
Wij bedanken hem, ook namens de
zusters en kinderen, heel hartelijk
voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
De komende tijd gaan wij uitkijken
naar een nieuwe voorzitter. De
penningmeester zal zolang de functie
van voorzitter op zich nemen.

Nieuwjaarsfeest:

Half april vierden ze in Sri Lanka het
Tamil Nieuwjaar. Er worden spelletjes
gedaan en er wordt gedanst, De zusters
en de mensen uit het dorp maken lekker
eten klaar. Mooi om te zien dat ze samen
hun feesten vieren. Zoals ze ook leren
over elkaars godsdiensten.

Nieuwsbrief:

Ontvangt u de nieuwsbrief per post en wilt u hem liever per mail ontvangen,
dan kunt u dit doorgeven aan: penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl
Zonder tegenbericht blijven wij u de nieuwsbrief toezenden en mailen.

Power Point Presentatie:

Graag verzorgen wij voor u een Power Point Presentatie. We vertellen over het
ontstaan van onze vier tehuizen, en hoe het nu gaat met de kinderen. Daarnaast
vertellen we ook iets over de historie, de godsdiensten en het dagelijks leven in
Sri Lanka. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij komen
graag!

Marktkraam:

Tijdens koningsdag stond ons kraam
op de vrijmarkt. We verkochten
allerlei spulletjes. Er werden ook
suikerspinnen, koffie en heerlijke soep
verkocht. De “zaken” gingen goed!
Tijdens de maanden juli en augustus
staat ons kraam elke donderdag op de
toeristenmarkt in Oostkapelle.

Meer lezen, meer foto’s zien?
Ga naar onze site: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
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