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Het jaar 2012 begon voor de Stichting Netherlands Sri Lanka heel
goed. Het tweede kindertehuis waarvan de bouw in februari 2011 was
begonnen, werd op 20 januari 2012 officieel geopend. Natuurlijk voor
het bestuur een reden om naar Sri Lanka te gaan om bij dit feest aanwezig te zijn. Het zwaartepunt van ons bezoek lag bij het kindertehuis
in Katupota, maar daarnaast vergaten we het Milhous Children Home
in Pamunugama niet.
De dag voor de officiële
opening arriveerden we in
Katupota en we waren allen
zichtbaar ontroerd bij het
zien van het mooie, nieuwe
gebouw en het beeld, dat
door zuster Amatha ontworpen was en ze samen met
haar chauffeur gemaakt had.
Een kind dat onbevangen in
de wereld staat beschermd
door een hand van een volwassene.

“ Wie een kind redt, redt de wereld”
Met muziek, deels gemaakt door ”onze
kinderen”, en toespraken werd onder grote
belangstelling van de dorpsbewoners, de
opening verricht door onze voorzitter.

Het Katupota Children’s Home lijkt in veel opzichten op ons huis in Pamunugama. Het is ook bedoeld
als veilig huis voor 24 kinderen. Ook hier twee slaapzalen, bedden met klamboes, douches, toiletten,
keuken, zithoek, woonkamer etc. En natuurlijk tegels op de vloeren, gesloten plafonds en dakpannen op
het dak.

Het bestuur van de Stichting plantte daarna 4 kokosnootboompjes in de voortuin van het kindertehuis.

Een boom te planten is een blijk van vertrouwen in de aarde
Een daad van hoop op de toekomst
Een handeling van naastenliefde jegens toekomstige geslachten
Die van zijn vruchten zullen genieten als wij er niet meer zijn.
Louis Mercier, 1714 - 1818

In de tuin worden nog bananenplanten, kokosnootbomen en 2 mahoniebomen geplant, dankzij de donatie
van een bevriend hoveniersbedrijf.
En belangrijk is om te melden dat de bouw volgens onze wensen is uitgevoerd en gerealiseerd is binnen
de met de aannemer vooraf afgesproken prijs.
De aanneemsom was 7.000.000 Sri Lankese Rupees, dat is ongeveer 50.000 €.
De zusters hebben ook het plan om een ”nursery” te openen. Kinderen van dorpsbewoners kunnen dan
tegen een vergoeding overdag hun kinderen daar brengen als ze zelf naar hun werk moeten. Mede hierdoor genereren deze zusters inkomen waardoor het ”selfsupporting” meer in zicht komt.
In het dorp Katupota kunnen de kinderen naar school. Ook kunnen ze in het dorp terecht voor de eerste
lijns geneeskundige zorg.
Samen met de zusters hebben we in een voor ons al bekende winkel
boodschappen gedaan uiteraard met korting voor ons charitatief werk,
zoals huisraad, levensmiddelen en schoolkleding en schoenen en overige studiemateriaal voor de kinderen.
Dankzij een donatie van een bevriende aannemer uit Kapelle hebben
we een waterput kunnen aanleggen en met behulp van een motor en
leidingen wordt het bronwater nu opgepompt naar tanks op het dak
van het weeshuis. Hiermee besparen we op de kosten van het waterverbruik.
Weer terug in Holland kregen we een bericht dat een meisje uit ons huis in
Pamunugama, met spoed is opgenomen in het universitair ziekenhuis in Colombo. Zij zou een hartgebrek
hebben en mogelijk ook een bloeding van een belangrijk bloedvat. Wat haar kansen op herstel zijn is
op dit moment niet bekend. Dat dit gebeuren een grote schok is voor Yasanthi, de zusters en de andere
kinderen van onze kindertehuizen is wel duidelijk. Ook heeft het ons niet onberoerd gelaten.
De zorg voor nu 48 kinderen in twee kindertehuizen kost veel inspanning en geld. Dit kan het bestuur
niet alleen opbrengen en wij hebben vertrouwen in u die ons wilt blijven steunen in de vorm van een
schenking, een vaste donatie, of een legaat.

U kunt al vaste donateur worden vanaf € 5,00 per maand!
Omdat de Stichting Netherlands Sri Lanka aangemerkt wordt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting.
Op de website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u lezen wat we gedaan hebben en wat we
doen. Ook kunt u foto’s bekijken van de kinderen en de beide huizen.
Met vriendelijke groeten,
Ria Milhous, voorzitter 0113-228723
Dick Keizer, secretaris 0113-232280

Milhous Children Home
in Pamunugama

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

Katupota Children Home
in Katupota

