Stichting

Netherlands
Sri Lanka
www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Simon Vestdijklaan 27
4481 DM Kloetinge The Netherlands
Telefoon: +31 113 212290
Kamer van Koophandel: 22058464
ANBI belastingnr: 8147.79.979

NIEUWSBRIEF

IBAN: NL83RABO 0 111 799 112
BIC: RABONL2U
Account holder name:
Stichting Netherlands Sri Lanka location Goes

MEI 2015

KERSTFEEST:

DICK KEIZER:

Dankzij een aantal giften konden
wij in december de kinderen weer
blij maken met kerstcadeautjes.
Van hun feestelijk bezoek aan Kentucky Fried Chicken hebben ze, zo
blijkt uit de foto, erg genoten.

Helaas hebben wij op 12 januari 2015 tijdens een mooie en indrukwekkende
herdenkingsdienst afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde secretaris Dick Keizer. Wij ontvingen in verband met zijn overlijden vele warme
en bemoedigende reacties, die wij in het gastenboek op onze website hebben
geplaatst. Dit geeft ons kracht om door te gaan met dit mooie werk voor de
weeskinderen in Sri Lanka en we voldoen hiermee aan de uitdrukkelijke wens
van Dick, dat we goed voor de weeskinderen zullen blijven zorgen.

TANJA

ACTIVITEITEN KINDEREN:
Met de kinderen gaat het goed.
Eind maart zijn de eerste schooltesten van het nieuwe schooljaar
afgenomen. Verder namen de kinderen deel aan een kunstwedstrijd, die
door de zusters zelf georganiseerd
was.

Even voorstellen…….
Ik ben Tanja Uitterhoeve-Geene en sinds januari 2015 ben ik de nieuwe secretaris van de Stichting Netherlands Sri Lanka. Ik heb de taak overgenomen van
Dick Keizer, die helaas is overleden. Dick vond het ﬁjn dat ik zijn taak ging
overnemen en had het volste vertrouwen in mij. Dat vind ik heel erg ﬁjn. De
school waar ik werk, de prinses Beatrixschool Goes, is donateur. Zo ben ik
ook in contact gekomen met de Stichting. In december 2014 zijn wij naar Sri
Lanka geweest. Ik mocht daar namens de kinderen, die een sponsorloop hadden gehouden, een “mooie” cheque overhandigen. Wij hebben twee kindertehuizen bezocht. We waren erg onder de indruk. Mooie, schone tehuizen, lieve
jonge zusters, die heel goed voor de kinderen zorgen. En nu mag en ga ik ook
mijn steentje bijdragen.

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

“GOD BLESS YOU”.
Met deze woorden werden de dames, Nel en Willy uit
Goes die tijdens hun vakantie ons kindertehuis in Katupotha bezochten, door de zusters welkom geheten.”Wat
een mooi, schoon huis is het en wat een goede sfeer
heerst er, het kan niet anders dan dat de kinderen het hier
goed hebben”, zeggen deze dames uit Goes. Erg onder
de indruk van het prachtige werk dat een 4 tal mensen uit
Goes hier voor de weeskinderen verricht, verlieten zij het
kindertehuis met het achterlaten van presentjes en snoep
voor blije weeskinderen.
CRASH TUK TUK
In februari kregen wij van zuster Amatha het bericht dat
de vorig jaar aangeschafte Tuk Tuk bij een aanrijding
was betrokken. Gelukkig waren er geen zusters en kinderen bij gewond geraakt, maar de Tuk Tuk werd Total
loss verklaard. Gelukkig hadden we deze goed verzekerd
en volgde er een verzekeringsuitkering. We gaan nu met
dit geld en een nieuwe donatie een kleine personen auto
kopen, die veiliger is dan de Tuk Tuk.
ACTIES:

POWERPOINTPRESENTATIES:

Wij verzorgen graag voor u een powerpointpresentatie,
waarin we vertellen over de historie, de godsdiensten,
de economie etc. van het mooie eiland en uiteraard
over onze projecten voor de weeskinderen in Sri Lanka.
Indien u wilt dat wij voor uw vereniging, school, kerk,
serviceclub etc. een presentatie verzorgen, neem dan
contact met ons op.
KINDEROPVANG:

Zuster Amatha is een kinderopvang in ons weeshuis in
Katupotha gestart. Als onze kinderen naar school zijn,
kunnen deze kleine kinderen, waarvan de ouders werken, opgevangen worden. Zij krijgen hier een goede
verzorging en opvoeding en daardoor kans op een
betere toekomst. Bovendien levert het ook nog wat extra
inkomsten op.

De afgelopen periode zijn
er weer diverse acties
voor ons georganiseerd.
Zo waren in de periode
van de 40-dagen tijd
voor Pasen de vastenacties van 2 kerken
voor onze stichting bestemd. Ook
was er een echtpaar 65 jaar getrouwd en zij vroegen hun gasten geld in plaats van cadeaus om dat vervolgens aan ons te geven. Mede dankzij u giften en donaties
kunnen wij ons werk voor de weeskinderen in Sri Lanka
voortzetten.

U KUNT AL DONATEUR WORDEN VANAF 5€ PER MAAND.
Met vriendelijke groeten,
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Milhous Children Home
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