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Stichting z,oekt gulle
gevers voor weeshuis
door Frank Balkenende

ffiildrenHome,zoalshetweeshuisvande5tichtingNethedandsSriLan.ka.officieelheet,is
eina irni geopóna. oó rti.l.,iing zoekt nog donateurs voor de exploitatie. foto stichting Netherlands Sri Lanka

coEs - Het hele dorP lieP uit, eind
juni bij de opening van het wees-
huis vàn de Stichting Netherlands
Sri Lanka, waarvan vier Goesena-
ren de kar trekken. Zelfs de Srilan-
kaanse aartsbisschoP kwam langs

om het weeshuis in te zegenen.
Toch is de stichting is er nog niet.
Om het weeshuis in Pamunugama
draaiende te houden, is extra geld
nodig.
,,We waren op de goede weg met
de kosten voor de exPloitatie, maar
er doemde een tegenvaller oP",
zegt penningmeester Theo Schou-
wenaar van de stichting. Per

maand is 75o euro nodig om twin-
tig weeskinderen onderdak te ge-

ven, te vezorgen, te voeden en on-
derwijs te geven.
De stichting had gehooPt oP een
bijdrage van de Srilankaanse over-

kind. Dat geld komt ook wel, maar
pas over vijf jaar. ,,De regering wil
èerst zien of het weeshuis levens-
vatbaar is", zegt Schouwenaar.
Via donateurs komt nu zo'n 325 eu-
ro per maand binnen, een vast be-
drag dat de stichting voor de ko-
mende viif jaar garandeert. Dat is
nog niet de helft van het begrole
exploitatiebedrag, maar alle bed-
den ln het weeshuis zijn dan ook
niet bezet.
,,Momenteel wonen er elfweeskin-
deren, voornamelijk kinderen die
hun ouders bij de tsunami in zoo4
hebben verloren. Er is dus nog ca-

paciteit en dat betekent dat er nu
minder geld nodig is om het wees-

huis te laten draaien", zegt sÈich-

tingsvoorzitter Ria Milhous.
C)m te voorkomen dat het wees-
huis vroeg of laat in geldnood
komt, heéft de stichting belooftl de

dbnateurwerving voort te zetten.

van de plaatselijke bevolking in Pa-

munugama en omstreken, een
plaatsjè benoorden de hooftlstad
Colombo.
Schouwenaar: ,,We hebben ge-

merkt dat mensen, ook al hebben
ze zelf niet veel, iets willen bijdra-
gen. Meestal gebeurt dat in natura.
Éiivoorbeeld een zak riist. Kijk, dat
scheelt ook in de kosten."
De dagelijkse leiding in het Mil-
hous Jayakody Children Home, zo-
als het weeshuis officieel heet, is in
handen van katholieke zusters.
The Sisters of Mary Immaculate lea-

sen gebouw en inrichting voor het
symbolische bedrag van éen roePie
per maand. Ofwel, nog geen euro-
cent.
De bou* van het weeshuis, dat
voor Srilankaanse begrippen bijna
een driesterrenhotel is, kostte
120.OOO eUrO.
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