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In januari is het een jaar geleden dat het kindertehuis in

Katupota in gebruik is genomen. Dit is het eerste volle jaar
dat we twee kindertehuizen in Sri Lanka runnen. Onze

stichting kan met volle tevredenheid en dankbaarheid terug

kijken op dit jaar, waarin het goed is gegaan met de kinderen.

“ Wie een kind redt, redt de wereld”
In december hebben de kinderen op
school in Sri Lanka examen. Dit is net
als in Nederland een spannende tijd.
Vooral vakken als Engels vragen veel
aandacht van de kinderen omdat hun
eigen schrift en taal zo totaal anders
is. De resultaten van de kinderen zijn
goed en daar zijn wij vanzelfsprekend
erg blij mee.
In november jl. kregen we een mailtje van Wathsala,
dit is een meisje uit ons kindertehuis in Katupota,
waarin ze ons schreef dat ze blij is met haar examen
Engels, omdat ze met behulp van de zusters van een
2,6 naar een 6,5 is gestegen. Haar e-mail was ook
keurig in het Engels. Er vindt nu een uitwisseling
via de mail in het Engels plaats met kinderen van
scholen in Nederland. Ook tekeningen gaan op deze
manier de wereld over van scholen in Nederland
naar onze kindertehuizen in Sri Lanka.

Ook dit jaar heeft onze penningmeester weer extra geld over
gemaakt voor de kinderen om
kerstcadeautjes te kopen.

Net zoals in Nederland wordt Kerstfeest gevierd en een cadeautje wordt
erg op prijs gesteld.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u, dat een van onze
kinderen, genaamd Yasanthi, geconfronteerd werd met hartproblemen. Wij zijn heel erg blij u te kunnen vertellen dat Yasanthi
inmiddels aan haar hart is geopereerd en dat het goed met haar
gaat. De operatie heeft 7 uur geduurd en volgens de informatie
die wij kregen lag ze daarna lange tijd aan een hartlongmachine.
Het is ﬁjn om te melden dat ze spoedig en goed hersteld is. Zo’n
ziekenhuisopname brengt natuurlijk extra kosten met zich mee
en deze hebben we dank zij uw donaties kunnen betalen. Dat de
operatie in het kinderziekenhuis in Sri Lanka kon gebeuren, gaf
haar vertrouwen om zo in haar eigen omgeving, waar haar eigen
taal wordt gesproken, verpleegd te kunnen worden.
De tijd zal leren of ze nu weer volledig mee kan rennen en spelen met de andere kinderen.

De Stichting Netherlands Sri Lanka verzorgt
graag een voorlichtingsmiddag of avond door
middel van een Power Point Presentatie voor
u. Het bestuur is bereid om u iets te vertellen
over Sri Lanka, de cultuur, de historie, de bevolking en uiteraard ook over onze projecten.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan
kunt u met ons contact opnemen

Wij kunnen ons werk doen dankzij uw bijdragen. Uw giften aan de Stichting Netherlands
Sri Lanka zijn ﬁscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI aangemerkte stichting zijn.
Wanneer u deze giften omzet in periodiek vastgelegde giften, geldt hiervoor geen drempel
of plafond. Onze stichting heeft contact met een notariskantoor die dit voor ons gratis wil
verzorgen. Dit wordt aantrekkelijk bij giften vanaf 250 euro per jaar. Wij als stichtingsbestuur zijn heel blij en dankbaar dat u ons ﬁnancieel helpt de kinderen in Sri Lanka in hun levensonderhoud te voorzien.
Drie keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief, met als doel u als donateur/begunstiger te informeren
over de activiteiten van onze Stichting. Mocht u toezenden van deze nieuwsbrief niet op prijs stellen, laat het ons dan even weten.
Op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u over ons werk lezen. Ook kunt u daar
foto’s zien van onze beide tehuizen en van de kinderen.

Wij wensen u ﬁjne Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar
Met vriendelijke groeten,
Ria Milhous, voorzitter
Dick Keizer, secretaris
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0113-232280

Milhous Children Home
in Pamunugama

Theo Schouwenaar, penningmeester 0113-221725
Elsbeth Sanderse, bestuurslid
0113-214816

Katupota Children Home
in Katupota

