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HOE GAAT HET MET ONZE 
KINDEREN

Het schooljaar loopt in Sri Lanka 
gelijk met het kalenderjaar. De 
kinderen hebben hun laatste proef-
werken en tentamens achter de rug, 
genieten nu van de Kerstvakantie 
en gaan na Nieuwjaar naar de 
volgende klas. Mooi is om te zien 
dat we met uw donaties vele nut-
tige zaken voor de kinderen hebben 
kunnen kopen en dat die ook goed 
gebruikt worden.

Op bijgaande foto’s ziet u een 
meisje achter de computer zitten, 
meisjes in de bibliotheek en ook 
hoe zij thuis hun huiswerk maken.

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

SRI LANKA 10 JAAR NA DE TSUNAMI.

Zoals u weet vond op zondag 26 december 2004, dus nu 10 jaar geleden, een 
zeebeving plaats in de Indische oceaan. Deze beving veroorzaakte een enorme 
Tsunami, een vloedgolf, en eiste een zware tol, meer dan 230.000 doden, in 
vele landen rond deze oceaan.

Ook Sri Lanka werd zwaar getroffen door deze ramp van ongekende omvang.  
Huizen, hotels en boten werden vernield en er werden meer dan 35.000 doden 
geborgen en 4.000 mensen werden gewond. Kinderen verloren hun ouders en 
hadden geen familie, die voor hen kon zorgen en daardoor leefden vele wees-
kinderen op straat.
Direct na deze ramp werden vele initiatieven in het leven geroepen om de 
slachtoffers te helpen.

Een van de initiatieven was en is nog steeds onze Stichting Netherlands Sri 
Lanka, die inmiddels 3 weeshuizen in Sri Lanka heeft gebouwd en waar nu 
100 weeskinderen een veilig onderdak hebben, liefderijk worden verzorgd, 
naar school gaan en ook medische verzorging krijgen. Wij zijn u erg dankbaar 
dat u ons de afgelopen 10 jaar heeft gesteund, waardoor wij ons werk voor de 
weeskinderen konden uitvoeren. En wij zijn blij dat wij nu nog op veel steun 
van u en vele andere mensen mogen rekenen, als donateur, door giften en 
legaten. Blij zijn we ook met de vele initiatieven van scholen, kerkgemeenten 
en verenigingen om geld in te zamelen voor onze stichting, zodat we de doel-
stelling van de Stichting, het helpen van kinderen, die dat hard nodig hebben, 
na 10 jaar nog steeds kunnen realiseren.

Als bestuur en namens de kinderen en zusters in onze weeshuizen zijn we u 
daar zeer erkentelijk voor en hopen dit nog vele jaren te kunnen continueren.



Wij wensen u fi jne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

EIGEN ACTIES
We hebben de afgelopen periode weer vele acties gedaan, die geld opleverden voor onze stichting. Zo waren we aan-
wezig op De Markt van Hoop en de Kerstmarkt In Goes. De door Jikke van Loo, beschilderde mokken met een door 
de opdrachtgever zelf gekozen motief, blijkt een succes. Ook de door Elsbeth Sanderse zelf gebreide sokken worden 
goed verkocht. Beide zaken kun u bij ons bestellen via secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl of  door een 
van de bestuursleden te bellen. 

            Milhous Children Home
       in Pamunugama

            Katupota Children Home
       in Katupota

            SMI Child Care and Development Center
       in Kelaniya

U KUNT AL DONATEUR WORDEN VANAF 5€ PER MAAND. 

Sjaak de Looff, 
voorzitter 
0113-223373

Theo
Schouwenaar, 
penningmeester 
0113-221725
 

Dick Keizer, 
secretaris 
0113-232280

Elsbeth Sanderse, 
bestuurslid 
0113-214816

Met vriendelijke groeten,

POWERPOINTPRESENTATIES

GASTENBOEK.

Wij verzorgen graag een powerpointpresentatie, waarin 
we vertellen over het mooie eiland Sri Lanka en uiter-
aard over onze weeskinderen.Indien u wilt dat wij voor 
uw school, vereniging, kerk serviceclub etc. een presen-
tatie verzorgen, neem dan contact met ons op.

Als u op onze website kijkt, kunt u een bericht achter-
laten in ons gastenboek. Het is hartverwarmend om de 
spontane reacties te lezen.

GIFTEN, DONATIES ETC. 
Wij zijn de afgelopen periode weer 
verblijd  met de maandelijkse 
bijdragen van onze trouwe dona-
teurs.

Ook anderen namen initiatieven voor ons, zo 
was er een wielerclub die de opbrengst van hun koppeltijd-
rit aan ons schonk. De PKN kerk in Goes zette een kerst-
postactie voor ons op touw. En een voetvalvereniging gaat 
een MTB+Wandeltocht organiseren, waarvan de helft van 
het inschrijfgeld voor onze stichting is bestemd. 
Om al deze activiteiten te ondersteunen hebben we een 
mooi spandoek laten maken.
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