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september 2017

VAKANTIEPRET:
De zusters hebben deze zomer weer leuke uitstapjes geregeld voor de kinderen. Ze zijn
naar het strand geweest en hebben veel plezier in de zee gehad! Ze hebben mooie tempels bezocht. De kinderen hebben ook genoten in een mooi natuurpark.
We zijn erg blij dat de kinderen “verwend” konden worden met deze uitstapjes, mede
dankzij uw hulp! Het is fijn dat ze zo hun land leren kennen en kunnen genieten.

TENTOONSTELLING:
Vorige maand hebben de
zusters en kinderen weer
een tentoonstelling georganiseerd. De kinderen hebben
met plezier gewerkt aan hun
kunstwerken. De mensen uit
het dorp werden uitgenodigd
om de mooie tekeningen,
en andere kunstwerken te
komen bekijken. De mooiste kunstwerken kregen een
prijsje. Na de prijsuitreiking
was er iets lekkers te eten
en te drinken. De dag werd
afgesloten met leuke waterspelletjes.

Dolle pret!

VORDERINGEN NIEUWBOUW:
De bouw van ons vierde tehuis verloopt volgens schema.
Het is fijn dat we regelmatig foto’s krijgen, zodat we precies kunnen zien hoe ver ze zijn. En hoe het er uit komt te
zien.

Leuk om het bouwproces te volgen. Het wordt al een
“echt tehuis”! We zijn heel erg benieuwd naar het eind
resultaat! We komen nog een klein bedrag tekort, maar we
hebben er vertrouwen in dat dit geld ook bijeen gebracht
wordt.

We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!
MARKTKRAAM:
Elsbeth, ons bestuurslid heeft 11x op de toeristenmarkt in Oostkapelle gestaan. Samen met haar vriendin, heeft ze van
alles verkocht. Ze hebben een prachtig bedrag op de rekening van de Stichting kunnen storten! Super!
Zaterdag 25 november staat ons kraam op de “Markt van Hoop”, in de Grote Kerk in Goes.
Zet het alvast in uw agenda, het is echt de moeite waard! Een hele gezellige markt.
POWER POINT PRESENTATIES:
Wilt u meer weten over onze weeshuizen en Sri Lanka?
Wij komen graag een Power Point Presentatie geven!

Meer lezen, meer foto’s zien…
ga naar onze site: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
Met vriendelijke groeten,
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Milhous Children Home
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