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OVERSTROMINGEN:

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de overstromingen. Gelukkig is alles goed afgelopen. De schade bij
de kindertehuizen is hersteld. Er moest een dak gerepareerd worden en een hek vernieuwd en nog wat kleine
dingen. Met het geld van onze donateurs en de giften die
we regelmatig krijgen, konden we dit gelukkig finan-

cieren. Fijn! Omdat het voor de kinderen allemaal best
spannend was en ze ook nog een paar dagen op de eerste
verdieping van het huis en ook nog binnen moesten blijven, hebben de zusters een leuke dag voor hen georganiseerd. Fijn om te zien dat de zusters zo meelevend en
lief zijn voor de kinderen en goed voor ze zorgen!

ZOMERKAMP:

De zusters hebben twee
zomerkampen georganiseerd voor de kinderen. Ze
mochten in tenten slapen
en in een ander tehuis in
het noorden van Sri Lanka.
Best een belevenis voor de
kinderen! Tijdens het kamp
hebben ze allerlei leuke
dingen gedaan. De kinderen
hebben ook gezwommen in
de rivier en ook nog be-

langrijke plaatsen in Sri Lanka
bezocht. Zoals
Anuradhapura.
Dit is voor de
boeddhisten een
belangrijk pelgrimsoord. Je
kunt hier o.a. verschillende stoepa’s bekijken.
Ook bezochten ze een belangrijke plaats voor
de katholieke mensen in Sri Lanka. Mooi dat
de kinderen zo ook over de geschiedenis van
hun land en de verschillende godsdiensten
iets meekrijgen. En natuurlijk is het fijn dat ze
ook iets van hun prachtige land te zien krijgen. De kinderen hebben ontzettend genoten,
de zusters ook hoor!
En wij zijn de zusters dankbaar dat ze dit allemaal voor de kinderen willen doen! Super!

NIEUWE AANKOPEN:
Dankzij de opbrengst van de vastenacties in 2015, van verschillende kerken, en
acties van scholen, kon zuster Amatha een nieuwe auto kopen, een “Van” zoals ze
dat daar noemen. Een busje waar meerdere kinderen in vervoerd kunnen worden.
Fijn dat ze weer een vervoermiddel hebben. Ook was er genoeg geld voor een
nieuwe wasmachine en een naaimachine. Dank u wel!!!
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BEDANKT:
We willen iedereen bedanken die ons de
afgelopen maanden gesteund heeft. Donateurs, mensen die spontaan een gift gegeven
hebben, gecollecteerd, actie hebben gevoerd,
opbrengsten van rommelmarkten, verkopingen………Geweldig!!
Mede door uw steun en inspanningen konden de zusters dit jaar ook een zomerkamp
organiseren. Zeker voor deze kinderen, die
zo weinig hebben, is dat
heel bijzonder.

POWERPOINT PRESENTATIES:
Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint presentatie.
We vertellen over het ontstaan van onze drie weeshuizen, en hoe het nu gaat met de kinderen.
Daarnaast vertellen we ook iets over de historie, de godsdiensten en het dagelijks leven in Sri Lanka.
Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag!
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