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“ Wie een kind redt, redt de wereld”

BEZOEK AAN ONZE KINDERTEHUIZEN.
Het komt regelmatig voor dat mensen uit Neder-
land een van onze kindertehuizen bezoeken. Wij 
stellen dat erg op prijs. Het is fi jn dat, wanneer 
u met vakantie in Sri Lanka bent, ziet hoe het er 
aan toegaat in de kindertehuizen. Het is ook leuk 
dat u dat met ons wilt delen en een berichtje op 
onze website plaatst.

KALANYIA
De bouw van het 
3e kindertehuis in 
Kalanyia vordert 
goed. De laatste 
bouwtermijn is 
betaald en eind 
dit jaar kunnen 
wij weer aan 50 
kinderen een veilig 
onderdak bieden.

YASANTHI
In onze nieuwsbrief 
van mei meldden wij, 
dat het met Yasanthi 
na haar hartoperatie 
goed ging. Helaas is 
er nu minder goed 
nieuws. Yasanthi is 
weer ziek. Binnen-
kort moet ze naar het 
ziekenhuis voor nader 
onderzoek en dan zal 
besloten worden of ze 
opnieuw geopereerd 
moet worden. We 
leven met haar mee in 
deze onzekere tijd.

HOE GAAT HET MET DE KINDEREN?
In Sri Lanka kent men een landelijke kinderdag en in de 
maand september is deze dag uitbundig gevierd. Onze 
kinderhuizen hadden maar liefst 2 uitnodigingen en daar-
door zijn de kinderen gesplitst naar een feestje geweest. 
De ene helft naar het feest van de Amerikaanse Ambas-
sade en de andere helft naar het feest van de regering. De 
kinderen worden dan onthaald met een heerlijke lunch en 
ze deden er allerlei leuke spelletjes. 

In deze periode van het jaar is het hard werken voor de 
kinderen  want ze zijn bezig met hun examens, dus een 
spannende tijd.  We hopen dat ze hier goed doorkomen, 
zodat ze naar de volgende groep kunnen gaan. Daarna 
hebben ze kerstvakantie.

KALANYIA
De bouw van het 
3e kindertehuis in 
Kalanyia vordert 
goed. De laatste 
bouwtermijn is 
betaald en eind 
dit jaar kunnen 
wij weer aan 50 
kinderen een veilig 
onderdak bieden.

Foto boven: het huidige kindertehuis.
Foto onder: het nieuwe kindertehuis.



SEPA
In verband met de invoering van de nieuwe regels met betrekking tot het betalingsverkeer bin-
nen Europa, genaamd SEPA, en de invoering van BIC/IBAN bankrekeningnummers, kunnen wij 
u meedelen, dat wij een Incassant identifi catie nummer hebben gekregen en wel onder nummer: 
NL78ZZZ220584640000.

Meer informatie over ons werk kunt u vinden op onze website www.stichtingnetherlandssrilanka.nl  
Hier vindt u foto’s van onze kinderen en de kindertehuizen. Wij zouden het leuk vinden als u een 
berichtje plaatst in ons gastenboek.

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Met vriendelijke groeten,
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POWERPOINTPRESENTATIES    
Wij verzorgen graag een powerpointpresentatie, waarin we vertellen over  Sri Lanka en de kindertehui-
zen. Indien u hiervoor belangstelling heeft, neem dan contact met ons op.

GIFTEN
Wij zijn weer verblijd 
met de maandelijkse bij-
dragen van onze trouwe 
donateurs en ook kregen 
we geld n.a.v. een “ver-
jaardagsbridge”, een 70e 
en 75e verjaardag, collec-
tes, powerpointpresenta-
ties, verkopen op markten 
en van de deelnemers van 
een reisorganisatie. Ook 
ontvingen wij wol voor 
het breien van de sokken 
en kinderkleding. Wij zijn 
hier erg blij mee, zo kun-
nen wij ons werk voor de 
kinderen voortzetten.

SPONSORLOOP EN SKYPE-MEETING.
In oktober heeft de Prinses 
Beatrix school in Goes 
een sponsorloop gehouden 
voor de kinderen in Sri 
Lanka. Er is een prachtig 
bedrag opgehaald. De 
kinderen hadden de euro’s 
omgerekend in Rupees en 
toen dat via een skype-
meeting aan de kinderen 
in Sri Lanka werd meege-
deeld, klonk er vanuit Sri 
Lanka gelijk een luid ap-
plaus. Zowel voor de kinderen in Sri Lanka als voor de kinderen in Goes was 
dit een mooi leermoment om te kunnen zien en horen hoe aan de andere kant 
van de wereld kinderen leven. Er werden over en weer leuke vragen gesteld en 
toen een van de kinderen vroeg hoe ze in Sri Lanka hun verjaardag vieren en 
hij tevens vertelde dat hij die dag jarig was, kwam spontaan het “happy birth-
day” luid en duidelijk vanuit Azië het leslokaal in Goes binnen. Dat was voor 
iedereen een kippenvelmomentje.

plaus. Zowel voor de kinderen in Sri Lanka als voor de kinderen in Goes was 

            Milhous Children Home
       in Pamunugama

            Katupota Children Home
       in Katupota

            SMI Child Care and Development Center
       in Kalanyia

U KUNT AL
DONATEUR
WORDEN VANAF 
5€ PER MAAND. 


