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Derde weeshuis voor
Netherlands Sri Lanka
door'nebecca van Kaam

tot de nok toe vol. De nood is
groot."

coEs - De stichting Netherlands Sri
l-anka is in maart begonnen met de
bouw van een derde weeshuis in
Sri Lanka. ,,Maar eigenlijk moeten
we kinderhuis zeggen", zegt Elsbeth Sanderse, bestuurslid van de
stichting. ,,Want wees zijn, dat is
volgens boeddhistische begrippen
een straf."

In januari zoo5 werd het plan gevat om het eerste weeshuis, in het
plaatsje Pamunugama, te bouwen. Vier jaar later werd het tehuis geopend. Vorig jaar werd het
tweede tehuis, dit keer in het
plaatsje Katupota, geopend. Door
de komst van deze huizen krijgen

nu a8 kinderen onderdak, voedsel :ding en een mogelijkheid
om naar school te gaan. Daar komen er, hopelijk dit jaar nog, vijftig bij. ,,Toen we afgelopen ianuari in Sri Lanka waren, kregen we
het verzoek om een nog niet voltooid gebouw in het plaatsje Kalanyia af te bouwen", aldus penningmeester Theo Schouwenaar.
,,En de tehuizen zijn echt nodig.
De tehuizen die er nu zíjn, zitten

Met het bouwen van de tehuizen
is veel geld gemoeid. ,,De bouw
van dit huis kost ongeveer 56.ooo

euro, inclusief de inrichting",

zegt Schouwenaar. ,,Maar dan ben

je er nog niet. De kinderen moeten ook elke dag voorzien worden

van eten, drinken, kleren

en

schoolspullen. Dat kost ongeveer

vijftig euro per maand per kind."
Volgens de stichting gaat het op
het moment goed met het aantal
donateurs. ,,We hebben nu 15o
vaste donateurs die maandelijks

storten", aldus Schouwenaar.
,,\L/e zijn erg blij met alle giften
die we kril'gen." De stichting
krijgt ook landelijk steeds meer

bekendheid. ,,Zo was er in Friesland een groep die planties voor
ons verkocht, en een jeugdgroep
in Weesp die stroopwafels verkocht", vertelt Sanderse"
De vier mensen van de stichting
gaan ongeveer twee keer per jaar
naar Sri Lanka. De kosten van de
vliegtickets en de reis betalen ze
zelf. Al het geld dat we binnenkrijgen gaat ook daadwerkeliik naar
de stichting", aldus Schouwenaar.

