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STICHTING SRI LANKA KRIJGT CHEQUE VAN ICHTHUSSCHOOL

'Van het onderwijs voor het onderwijs'
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Elsbeth Sanderse en Dick Keizer van de stichting Netherlands Sri Lanka,rneÍ een paar kinderen van de lchtusschool

-

Stichting

van de school met hetzelfde idee. De

de cheque in ontvangst genomen.

Netherlands Sri Lanka kreeg afgelopen vrijdagmorgen een che. 'van 400 euro uitgereikt van

knoop was dus snel doorgehakt. Er
is nu een prachtig kindertehuis en ze
kunnen naar school. lk vond het heel

De cheque werd door kinderen ge-

,<hthusschool uit Wolphaarts-

goed dat een aantal bestuursleden in
januari bij ons langs kwamen om een
presentatie te geven zodat we er een
beeld bij hadden. Zeker voor kinderen is dat heel belangrijk."
Amber Braamse, Lisanne Boonman
en Willemijn Binnekamp, alle drie
twaalf jaar, vinden het goed dat het

WOLPHAARTSDIJK

,

dijk.
Door Allegonda )opse
Elke maandagmorgen kunnen kinderen van de lchthusschool geld doneren voor een goed doel. Het laatste
halfjaar is er gespaard voor de Stichting Netherlands Sri Lanka, een stichting die ervoor heeft gezorgd dat er

vorig jaar een kindertehuis voor wezen in Sri Lanka gebouwd kon worden en dat ze naar schooi kunnen.

Het bestuur bestaat uit vier Zeeuwen: Ria Milhous Willemse, Dick
Keizer, Theo Schouwenaar en Els-

beth Sanderse. "Elk jaar kiezen we

twee projecten waar we het

zen-

dingsgeld aan willen schenken",

vertelt Marloes de Looff, Ieerkracht
van de lchthusschool. "Omdat ik al
bekend was met deze stichting had
ik het idee om voor hen te gaan sparen en toevallig kwam de directrice

geld aan Stichting Netherlands 5ri
Lanka geschonken is. "Nu hebben

die kinderen weer een huis", vertelt
Willemijn.

"Want als je als kind geen ouders

meer hebt en je kunt ook niet naar
een tehuis heb je geen eten, drinken
en onderdak en ga je dood." Amber
vindt het heel fijn voor de kinderen
uit het tehuis in Sri Lanka dat ze nu
een eigen bed en speelgoed hebben
en dat ze naar school kunnen. "Nu
hoeven ze niet meer te bedelen."

Diploma
Sanderse

en Keizer hebben op

het

schoolplein in aanwezigheid van
alle kinderen van de lchthusschool

maakt.

"Het zou leuk als Theo deze meeneemt naar Sri Lanka", vindt Sanderse. "ln augustus gaat hij weer.
Overigens betalen wil de reizen zelf,
dat wordt nret door de stichting betaald. Elke euro die we krijgen komt
ten goede aan het kindertehuis. We

zijn ontzettend blij met dit bedrag."
Het bedrag wordt waarschijnlijk besteedt aan spullen voor het onderwijs
voor de kindeiren in Sri Lanka. "Van
het onderwijs voor het onderwijs",
laat Keizer weten. "Laatst hebben
we een gift gekregen van een wielrenster en daarvan hebben we een
íiets gekocht voor de zusters van

het tehuis." Sanderse vertelt dat er
onlangs een aantal kinderen uit het

tehuis hun diploma Engels gehaald
hebben.

"Daar ziln we enorm blij mee, dan
zie je waar je het allemaal voor doet.
Dat stimuleert ons weer om verder te
gaan. "
Meer informatie over Stichting Ne-

therlands Sri Lanka staat op: www.
stichtinqnetherlandssrilanka. nl.

