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WAT EEN LEUK, ONTROEREND WEERZIEN MET DE KINDEREN

Na een goede reis komen
we ’s-morgens rond 4 uur
aan in Colombo. Zuster
Michelle haalt ons op. We
duiken nog snel een paar
uurtjes ons bed in.

Na het eten nemen de meisjes ons mee naar hun slaapkamers. Ze willen alles laten zien. Leuk! Ze slapen met zijn vieren op een kamer.
Er staat een kast met 4 lades. Voor elk één. Grote hilariteit als we in de lades willen
kijken! Nadat de oudste meisjes hun huiswerk hebben gemaakt, gaan we samen
buiten de planten water gegeven.‘s Avonds willen ze graag voor ons dansen. Natuurlijk moeten wij ook meedansen. Dolle pret!

KATUPOTHA

Zaterdagmorgen vroeg vertrekken we naar Katupotha.
We worden hartelijk verwelkomd met mooie bloemenslingers. Niet alle kinderen zijn er. Een aantal is op een
muziekkamp van school. Na de thee wandelen we met
de meisjes Lanka en Tharashi naar hun school. De school
staat in een mooi stuk natuur.
De kinderen spelen thuis heerlijk in de tuin. Op de wippen
en de schommels. Dan is er een “feestdiner”, omdat één
van de meisjes: Tharashi, jarig is. Leuk om mee te maken. Nadat we voor haar gezongen hebben, krijgt ze haar
cadeautjes: een nieuwe jurk en wat verzorgingsspulletjes.
Wij zingen een paar Nederlandse verjaardag liedjes. Dat
vinden ze heel erg leuk en grappig.

MET DE BUS NAAR DE KERK
Zondag gaan we met de
kinderen naar de kerk in
een ander dorpje. Met de
bus! De busrit is op zich
al een belevenis. Het is
een feestdienst i.v.m. de
heilige Sint Sebastian. De
dienst wordt buiten gehouden, omdat er zoveel
mensen zijn.
We blijven er ook lunchen, samen met alle
andere mensen. We krijgen een bord rijst met curries en eten net als de andere
mensen met onze handen. Wat mooi om dit samen met
de kinderen en de zusters mee te mogen maken.

VOORBEREIDINGEN VAN HET ETEN
Om de beurt helpen de meisjes met
de voorbereidingen van het eten en
met het wassen van de kleding. Ook
dat moet gebeuren.
In de tuin staan Jacktrees. Bomen
met grote “Jackfruit” (Nangka)
vruchten. We zien hoe ze die vruchten schoonmaken en
koken. We gaan ze ook proeven. Heerlijk!

HET TEHUIS IN PAMUNUGAMA
We bezoeken het tehuis in Pamunugama. We worden hartelijk ontvangen
door de meisjes en zuster Sara. Hier
wonen de oudere meisjes. Eentje studeert voor journaliste. Een ander meisje
heeft net examen gedaan voor nurseryteacher. Het is belangrijk dat de meisjes
goed opgeleid worden, zodat ze straks
voor zichzelf
kunnen zorgen
en hopelijk een
goede toekomst tegemoet gaan.

BRUILOFTSFEEST

AFSCHEIDSFEESTJE
Voor ons afscheidsfeestje hebben ze de Nederlandse vlag
opgehangen en alles is versierd met rode, witte en blauwe
ballonnen. Het ziet er zo feestelijk uit! Wij mogen eerst
de kaarsen aansteken en dan begint het feest. Ze laten ons
mooie dansen zien en ze hebben prachtige kleren aan. Ontroerend om te zien hoe ze er van genieten. Wij genieten er
ook heel erg van!

Zaterdag mogen we mee naar een bruiloftsfeest. Eén
van de leraressen die we de vorige keer hebben ontmoet,
gaat trouwen. ‘s Morgens om 8 uur is de kerkdienst. We
krijgen een warm welkom. Wat een belevenis om dit
mee te mogen maken.

TEMPEL VAN DE TAND
Zondag gaan we met alle kinderen, met de bus
naar Kandy. We gaan de prachtige “Tempel van de
Tand”, bezoeken. Het is ongeveer 110 km, maar we
doen er bijna 5 uur over! De kinderen kijken hun
ogen uit in de tempel, er is zoveel te zien. Daarna
gaan we picknicken in het prachtige park.
Wat een heerlijke laatste dag samen met
de kinderen!
We hebben 2 weken meegedraaid in de tehuizen. Wat ontzettend fijn dat er zo goed en liefdevol voor de kinderen gezorgd
wordt. En wat hebben de kinderen plezier met elkaar en de zusters. Zo bijzonder om dit mee te mogen maken.

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