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

YASANTHI:

Over Yasanthi heeft u al 
vaker gehoord. Enkele ja-
ren geleden is ze aan haar 
hartje geopereerd.
Omdat deze operatie niet 
voldoende was, lag ze 
regelmatig in het zieken-
huis. Deze zomer was 
ze al een aantal weken 
opgenomen in het kinder-
ziekenhuis in Colombo. 
Ze is gedurende deze tijd 
behandeld met medicijnen 
en een paar weken gele-
den is ze weer geopereerd. 
Deze operatie was erg 
riskant, maar niet opere-

ren was ook geen keus. Op de foto is te zien hoe ze een 
nieuwe jurk, die door een zuster is gemaakt, trots laat 
zien.

In de tijd vóór haar ope-
ratie werd haar verjaardag 
uitgebreid gevierd en 
werd ze door de zusters 
erg verwend.
Gelukkig kunnen we nu 
vertellen dat het goed met 
haar gaat, weliswaar met 

beperkingen.
De intensieve zorg na de 
operatie hebben we, mede 
dankzij uw donaties, kunnen betalen.

Zo ook met de geplante bananenstekken.
Er worden nu na 3 jaar flink bananen geoogst. 
De kokospalmen, die tijdens de opening in 2012 van het 
kinderhuis geplant zijn, groeien goed.
Alleen is het nog te vroeg om kokosnoten te oogsten. 
De kokosnoten worden nu, zolang er nog geen oogst is, 
geschonken door de 
plaatselijke parochie. 
Kokos wordt onder 
meer gebruikt bij de 
bereiding van currysaus.

KATUPOTHA.

In de tuin van het kin-
derhuis in Katupotha 
zijn er in het voorjaar 
van 2014 een aan-
tal ananasplanten de 
grond ingegaan.
De eerste tijd zagen 
ze er erg dor uit, 
maar nu kunnen we 
zien dat er mooie 
ananassen te oogsten 
zijn. Deze vruchten 
worden gebruikt 
voor consumptie. 
De zusters maken er 
o.a. sap en jam van.
Bovendien kunnen 
ze verkocht worden.



“WEETJES” UIT DE KINDERTEHUIZEN:

*In januari 2015 werd de “apostel van Sri Lanka”: 
St.Joseph Vaz  door Paus Franciscus heilig verklaard. 
Daarom hebben de zusters met de kin-
deren zijn gedenkteken bezocht.  
Daarna zijn ze naar de rivier gegaan 
en hebben ze heerlijk gezwommen en 
veel plezier gehad.

*In oktober gaan de kinderen een 
tentoonstelling houden van zelfgemaakte handwerkjes, 
knutselwerkjes, tekeningen en schilderijen. Daar verheu-
gen de kinderen zich heel erg op.
Wij hopen in de volgende nieuwsbrief hier iets van te 
kunnen laten zien.

U KUNT AL DONATEUR WORDEN VANAF 5€ PER MAAND. 

WERKBEZOEK:

POWERPOINT PRESENTATIES:

In november gaan 2 bestuursleden op werkbezoek.
Wij zullen de drie tehuizen bezoeken.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreid verslag 
doen over ons bezoek.

Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint presentatie. 
We vertellen iets over de historie, de godsdiensten en de 
economie etc. van het mooie eiland.Daarnaast vertellen 
we heel veel over onze drie weeshuizen. 

Indien u wilt dat wij, voor uw vereniging, kerk, school, 
serviceclub etc., een presentatie verzorgen, neem dan 
contact met ons op. Wij komen graag!

            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,

ACTIES:

De afgelopen periode hebben wij weer verschillende gif-
ten mogen ontvangen. Ook waren er een lieve mevrouw 
en meneer die geen cadeaus voor hun verjaardag vroegen, 
maar een donatie voor onze Stichting. Dat leverde een 
prachtig bedrag op. Fijn! 

Mede dank zij uw donaties en giften kunnen wij ons werk 
voor de weeskinderen in Sri Lanka voortzetten.

Ons eigen marktkraampje, met zelfgemaakte spulletjes, 
stond deze zomer op de toeristenmarkt in Oostkapelle. 
Dat leverde niet alleen geld op, maar ook mooie, leuke, 
grappige en ontroerende gesprekken. 


