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GROOT NIEUWS!!!!!
Eind vorig jaar vertelde zr. Amatha ons dat de Congregatie een stuk grond geschonken
gekregen heeft. Zij verzocht ons om er een weeshuis op te laten bouwen, indien mogelijk
natuurlijk. Na uitvoerige berekeningen en besprekingen, hebben we besloten een vierde
kindertehuis te laten bouwen. In Ja-Ela, een klein dorp vlakbij Colombo in Sri Lanka.
Ondertussen is de bouw van ons VIERDE TEHUIS gestart!!!
We zijn ontzettend blij dat we zuster Amatha kunnen helpen om nog meer kinderen op te vangen en zo een betere
toekomst te kunnen geven.
Er zijn nog steeds veel kinderen die op
straat of in uitzichtloze situaties leven.
Wij hebben een grote gift gekregen en zelf
ook wat gespaard. Dit gaf ons de mogelijkheid om aan het verzoek van zr. Amatha te
voldoen. We komen nog een klein bedrag
tekort, maar we hebben er vertrouwen in
dat dit geld ook bijeen gebracht wordt.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!

DROOGTE EN OVERSTROMINGEN:
Een paar weken geleden werden
we opgeschrikt door de heftige
regenbuien, overstromingen en
aardverschuivingen in Sri Lanka.
Gelukkig waren onze kinderen veilig. Het tehuis in Kelaniya had wel
een beetje water in de tuin staan,
doordat de Kelaniya rivier buiten
de oevers trad. De huisjes die aan
de rivier staan, kregen wel heel
veel water binnen. De zusters hebben rijst gekookt voor de mensen, die alles kwijt waren en
geen eten hadden. Ze brachten samen met de kinderen het
eten naar deze mensen toe. Zo leren ze de kinderen om te
delen met arme mensen. Bijzonder om te horen dat ze zo
goed mogelijk anderen proberen te helpen.
Zondag 11 juni kregen we
van zr. Amatha een mail met
een noodkreet:” In Katupotha,
waar ons tweede weeshuis
staat, is geen water meer
i.v.m. de grote droogte in dit
gebied!” . Ze kochten nu flessen water, zodat de kinderen
drinken hadden en ze een beetje konden koken. Maar dit
is natuurlijk heel erg duur. Als er geen water zou komen,
FEESTEN:

moesten de kinderen ergens anders naar toe. Maar dat
zou betekenen dat ze ook niet naar school kunnen gaan.
We schrokken heel erg van dit bericht. Geen water…….
Onvoorstelbaar voor ons.
Intussen had zr. Amatha contact gehad met een ingenieur en die zou kunnen helpen door “een gat in de grond
te boren”. Het is natuurlijk iets ingewikkelder. Maar om
dit plan uit te laten voeren heeft ze heel veel geld nodig:
€2000,-. Of wij konden helpen……… Gelukkig konden
we helpen!! Omdat we pas een prachtig bedrag van een
school hebben gehad, die actie had gevoerd voor ons.

Ze zijn meteen aan het werk
gegaan en 2 dagen later hadden ze weer water! Fantastisch!
Wat waren we blij dat we de
zusters en de kinderen konden helpen! Mede door uw
steun!!
Nieuwjaarsfeest:
Half april vierden ze in Sri
Lanka het Tamil Nieuwjaar.

Poya Day: Afgelopen
maand herdachten de Boeddhisten de dag dat Boeddha
in Sri Lanka kwam.
Ook in onze tehuizen wonen
kinderen die boeddhist zijn
en zij mochten deelnemen
aan dit feest.

Verjaardagsfeestje:
Jarig? Daar hoort een taartje
bij. En er wordt gezongen en
gedanst!

POWER POINT PRESENTATIES:
Wilt u meer weten over onze weeshuizen en Sri Lanka?
Wij komen graag een Power Point Presentatie geven!

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