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Apent tweede weeshuis

De bestuursleden volr het weeshuis.

G0ES - De vier Goese bestuursteden,
Ria Milhous, Elsbeth Sanderse, Dick
Keizer en Theo Schouwenaar van de
Stichting Netherlands Sri tanka uit
Goes ziin na een werkbezoek thuis
gekomen uit het warme Sri tanka,
waar zij in Katupota hun tweede
weeshuis hebben geopend.

Vorig jaar Íebruari heeft het bestuu r tijdens
hun verblijf daar besloten om een tweede
kindertehuis te bouwen voor de weeskin-
deren in Sri Lanka. Afgelopen jaar is er
naar volle tevredenheid een prachtig

weeshuis door een lokale aannemer ge-

bouwd in de tijd van 10 maanden. De be-

stuursleden zijn allen erg tevreden over het
bouwresultaat, want zij zijn ook binnen het
budget van 7 miljoen rupees, ofwel €
50.000 gebleven. Het geld voor de bouw
van dit weeshuis is bijeen gebracht door
giften van scholen, kerken en vele particu-

lieren. De openingshandeling ging vooraf
gepaard met het hijsen van de Nederland-
se en Sri Lankese vlag en het zingen van de

volksliederen en het planten van een ko-
kospalm door de vier bestuursleden. Zij
waren allen zeer onder de indruk van het
gemaakte beeld, dat voor het nieuwe
weeshuis in de tuin is geplaatst. Want de

stichting hanteert van meet aÍ het motto:
'wie een kind redt, redt de wereld'. En de

leiding van het weeshuis heeft dit, buiten
medeweten van de bestuursleden om, als
verrassing, vertaald in een prachtig beeld,
voorstellende een hand met daarop een

kind. Met deze charitatieve daad bewaar-
heid de stichting hun motto, want naast
het in 2009 geopende weeshuis in Pamu-

nugama is er nu een ïweede weeshuis
waar weer 24 kinderen een veilig onder-
dak hebben. De twee huizen liggen onge-
veer 1 00 km van elkaar.

Voor meer informatie zie. www.stichting-
n eth e rl a n d s s r i I a n ka. n I


