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GOESENAREN BEZOEKEN DOOR HENZELF OPGEZET WEESHUIS IN SRI LANKA

'De kinderen waren verbaasd dàt
ze een bed voor zichzelf kregen'

er nog veel bij komen omdat ze de
kinderen veel aaldacht willen geven.
Bij de opening van het tehuis waren
de kinderen helemaal verbaasd dat
ze een bed voor zichzelf kregen, ze
waren gewend om met z'n tweeën
of drieën in een bed te slapen. Ze zijn
er nog steeds van onder de indruk."
De Goese basisschcoi 'Het Noor-
derlicht' sponsort de stichting, elke
maandagmorgen kunnen leerlingen
geld doneren. "Vorig jaar ziln we
op deze scnool geweést met een
diavoorstellirg over Sri Lar:ka", b,ikt
Sanderse terug. "We hebben ver-
teld dat wij regeimatig vergacieren
met de zuslers varr het weeshuis via
skyoe.
Dat wilden de kinderen van 'Het
Noorderlicht' ook wel en zodoende
hebben we geprobeerd om vorige
week dinsdag een skypeverbindiÀg
toï stand te brengen. Dat is niet zo
goed gelukt want het was in verband
met het tijdsverschil te donker in Sri
Lanka waardoor de kinderen niet zo
goed te zien waren. Ook konden ze
eikaar niet altijd zo goed horen. We
proberen het binnenkort nog een
keer op een ander trldstip, alshel in
5ri Lanka wat lichter is. "
De kinderen uit beide landen kunnen
een beetje Engels en probeerden zo
rnel elkaar te cornmunrceren. Zo kun-
nen ze in de praktrjk brengen wat ze
geleerd lrebben. óok kaÀ Sri Lanka
biy aardrlkskunde en geschiedenis
belrokken worden. "De vragen wa-
ren heel leuk", vertelt Sandeise. "Zo
werd er door een kindje uit Sri Lanka
gevraagd waarom de Nederlandse
kinderen met qekleurde kleren in de
klas zitlen, waàrom ze geen uniform
aan hebben
De kinderen in Sri Lanka gaan name-
lijk in een wit uniform naàr school.
Ook vuerd er over en weer gevraagd
wat ze eten.

Bestuursleden van de stichting Netherlands Sri Lanka in het weeshuis_

GOES - Drie bestuursleden van de
stichting Netherlands Sri Lanka
zijn onlangs naar het door hen
opgerichte weeshuis in Sri Lanka
gegaan om daar een aantal zaken
te regelen, onder meer met de
kinderbescherrning. Ook hebben
zij tijdens hun bezoek een sky-
peverbinding tussen de kinderen
van het weeshuis en de kinderen
van de Goese basisschool 'Het
Noorderl icht' bewerkstel ligd.

Door Allegonda Jopse

De drie bestuursleden Ria Milhous,
Theo Schouwenaar en Dick Keizer zijn
op 1 februari. naar Sri Lanka vertrok-
ken omdat het weeshuis dat in juni
2009 geopend is gelegaliseerd rnoest
worden door de kinderbescherming.
De regering van Sri Lanka eist dat de
kinderbescherming tehuizen bezoekt
om te kijken of er aan de regels vol-
daan wordt. "De ambtenaaivan de
kinderbescherming was er helemaal
ondersteboven van", vertelt Elsbeth
Sanderse, het vierde bestuurslid van
de stichting. Zij is in Nederland ge-
bleven en heeÍt regelmatig contàct
met haar drie collega s "Hifvond he1
tenuls zo moor.

Met tegels en een plafond, dat ken-
nen ze daar niet."
in Sri Lanka moesten er ook nog
andere zaken geregeld worden
Zo moest er getekend worden dat
stichting Netherlands Sri Lanka een
bankgarantie had geregeld en r,nrerd

er een verklaring gevraagd dat de
stichting de kinderen van het wees-
huis niet zou verhandelen, dat zij ze
niet ter adoptie aan gaat bieden.'"Er
la,,orden daar veel krnderen verhan-
deld", vertelt Sanderse. "Dat is echt
heel erg."

Fiets
De drie bestuursleden hebben ook
spullen gekocht voor het weeshuis
want er wonen nu meer kirtderen in
het tehuis dan in juni. lben waren
dat er 1 6, nu 24. "Ze hebben bed-
jes gekocht", vervolgt Sanderse "En
serviesgoed en pannen. Ook hebben
ze een Íiets voor de leidinq van het
tehuis kunnen kopen omd5t ze geld
hebben gekreqer-r vdn cen oonateu..
Theo is in deze hitte snel van de win-
kel naar het tehuis gefietst met Drck
er achteraan in de tuktuk, die Theo
van nodrge water voorzag.
Het tehuis is groot genoeg voor nog
wàt ktnderen, maaT ze willen niet dat

De in 2004 opgerichte Stichting Ne-
thei'lands Sri Lanka heeft naar-aan-
leiding van de Tsunamr besloten een
yyeeshuis te gaan bouwen dat in juni
afgelopen jaar werkelijkheid wérd.
De stichting is volledig afhankelijk
van donaties. "Gelukkig krijgen we
er steeds meer donateurs bij", vertelt
Sanderse.
"Onze maandeiilkse toelage hebben

we nu kunnen verhogen. Het hoofd
van het weeshuis was ontzettend blij
cen ze dat hoorde: 'O, dan kan ik
, kinderen een beker melk met een-uitje geven als ze uit school ko-
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