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CHILDREN’S DAY:

Begin oktober was het feest voor de kinderen. De kinde-
ren uit de andere twee tehuizen kwamen allemaal naar 
Kelaniya om samen feest te vieren. De zusters hadden 
allerlei spelletjes georganiseerd. Ze kregen nog een 

teken/knutsel workshop. Ook hebben ze de kinderen uit 
het dorp uitgenodigd om samen met hen feest te vieren. 
Mooi! 
Later zijn ze naar het strand geweest en hebben daar 
allerlei zandfiguren gemaakt. Bij de zee hadden ze heel 
veel plezier! 

AFSLUITING SCHOOLJAAR:

De afgelopen maand hebben de kinderen hard gestu-
deerd voor hun tentamens. Die zijn nu achter de rug en 
de kerstvakantie is begonnen. Op 1 december hebben 
ze het schooljaar afgesloten met een kerstviering. Ze 
zingen kerstliedjes en beelden het kerstverhaal uit. 
Ze dansen met en ook voor elkaar. 

Aan dit feest mochten de kinderen uit het dorp ook deel-
nemen. De Kerstman is langs geweest en hij heeft voor 
iedereen een cadeautje meegebracht!
Na het feest hebben ze allemaal samen kerstkaarten 
gemaakt om te verkopen.



WERKBEZOEK:

POWERPOINT PRESENTATIES:ONKOSTEN:

Begin januari gaan 2 bestuursleden op werk-
bezoek. We logeren in de tehuizen. In de vol-
gende nieuwsbrief doen wij hier verslag van. 

(De kosten van deze reis worden door de 
bestuursleden zelf betaald).

Donateur worden? 
Dit kan al voor 
€ 5,- per maand?

Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint presentatie.
We vertellen over het ontstaan van onze drie weeshuizen, en hoe het 
nu gaat met de kinderen. Daarnaast vertellen we ook iets over de his-
torie, de godsdiensten en het dagelijks leven in Sri Lanka. Bent u ook 
geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag!

Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? 
Graag een berichtje naar de secretaris.
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl
We willen zoveel mogelijk kosten besparen!

            Milhous Children Home
       in Pamunugama

            Katupota Children Home
       in Katupota

            SMI Child Care and Development Center
       in Kelaniya

Sjaak de Looff, 
voorzitter 
0113-223373

 voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl  secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl  penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl  bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl 

Theo
Schouwenaar, 
penningmeester 
0113-221725 

Tanja Uitterhoeve-
Geene
secretaris 
0113-212290

Elsbeth Sanderse, 
bestuurslid 
0113-214816

Met vriendelijke groeten,

TOEN EN NU:

Klein, verdrietig, angstig, hun ouders kwijt geraakt door de 
tsunami...…zuster Amatha ontfermde zich over hen. 
Mede dankzij uw giften en donaties en acties kunnen 

deze meisjes opgroeien tot mooie, gelukkige, jonge vrou-
wen met een toekomst. 

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar!

Wij wensen u Fijne Feestdagen 

en alle goeds voor 2017! 

Toen... en nu...


