Cheque lchtusschool voor Sri Lanka
stichting Netherlands Sri Lanka, bezocht in augustus het door
hii onder meer een cheque van de lchtusschool
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De kinderen in Sri Lanka kunnen nu spelen op een dubbele wip
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Wolphaartsdijk een cheque van 400 euro oftewel 64000 roepies aan secretaris Dick Keizer en bestuurslid Elsbeth Sanderse-van den

erg leuk om meÍ hen naar Sri Lanka te gaan",

pompt worden met water Nu kost heï niets

blikt Schouwenaar terug. Van de cheque die
Schouwenaar overhandigde worden spullen

meer." 0ok is de keukeninventaris nagekeken

voor school gekocht. "Van school vcor

naar een nieuw gasstel voor het tehuis ge

school", verlelt Schouwenaar verder. "Ze

kocht. Gelukkig is de stichting Netherlands
Sri Lanka niet de enige die voor het tehuis
zorgt. "ln Sri Lanka kennen ze de Armsgiving-

hebben natuurlijk wel veel schoolspullen no-

Berg van de stichting Netherlands Sri Lanka.

dig. Die 400 euro is bestemd voor stoelen,

Schouwenaar ging vervolgens naar Sri Lanka

taÍels, boeken, schriÍten en uniformen."

en bracht de cheque naar het iehuis dat vorig
jaar opgeleverd is. Door de tsunami verloren
veel Sri Lankese kinderen hun ouders. De

Naast geld voor schoolspullen kregen de kinderen van hei tehuis ook nog twee nieuwe

wezen werden ondergebracht in tehuizen. Er
was weinig geld en de kinderen waren er
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speeltoestellen erbij.
"Onze kinderen wilden iets voor hen doen en
we zijn naar een plaatselijke smederij ge-

en waar nodiq aangevulrj en heeft Schouwe-

day", vertelt Schouwenaar. "Als de rijkeren
jarig zijn geven ze iets weg op hun verjaardag. Een man die de week erop jarig zou ziin
had al toegezegd de kinderen uit het tehuis
eten te geven op zijn verjaardag. Dat is echt

weest 0m daar een dubbele wip en een klirrrek in de vorrn van een piramide te laten ma-

heel mooi. Ook in Nederland zien we steeds
vaker dat mensen donaiies voor onze stichting vragen voor hun verjaardag oÍ jubile-

ken in allerlei vrolijke kleurtjes De kinderen

Lm."

helpen en een tehuis te laten bouwen.

uit het tehuis waren er enorm blij mee." Ook
heeft de stichting het mogelijk gemaakt dat

Meer inÍormatie

Waterhron

er een nieuwe waterbron in gebruik gen0men
kon worden. "Voorheen maakten ze gebrulk

Donaties voor de stichting Netherlands Sri
Lanka zijn van harte welkom. Meer inÍorma-

Schouwenaar is al meerdere keren, altijd op

van de waterleidingen maar hier moest flink

eigen kosten, naar Sri Lanka geweest Dit

vrouw, kinderen,

voor betaald worden", vervolgt Schouwenaar. "De nieuwe bron ligt binnen het tenein,

tie over de stichting staat op www.stichtingnetherlandssrilanka of kunt u krijgen door te
mailen naar secretaris@ stichtingnether-

schoonkinderen en kleinkinderen. "We wa
ren dit jaar 40 jaar getrouwd en het leek ons

er is een pomp op gemonteerd en zo kunnen

landssrilanka.nl

tanks op het dak van het kindertehuis volge-

221175.

slecht aan toe. De Goesenaren Bia l\4ilhous-

Willemse, Keizer, Schouwenaar en Sanderse-van den Berg besloten Stichting Netherlands Sri Lanka op te richten om de wezen te
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