Stichting Netherlands Sri
Lanka viert eerste lustrum

De weeskinderen met de zusters

G0ES - De vier Goesenaren, die direct

na de Tsunami in 2ÍX}5 overgingen tot
daadwerkeliike hulp aan de weeskinderen in Sri Lanka; bouwden inmiddels al 3 kindertehuizen in Sri Lanka'
waaÍ nu 1ÍB weeskinderen lieÍderiik
worden verzorgd door de Zusters van
de Congregatie Maria lmmaculate,
o.l.v. zuster Amatha.

Het - -;te kindertehuis werd op 27 iuni

2009 geopend en heeft nu haar 1 e lustrum
bereiÈt, Theo Schouwenaar, bestuurslid

van de Stichting Netherlands Sri Lanka
vertelt "Wij waren erg blij en verrast toen
wii voriqe week een email-bericltt van Zust.iR*àtnu ontvingen met de mededeling
dat zij voor studie enkele weken in ltalië
verbléeÍ en v00r het vieren van het 1e
lustrum samen met Zuster Michelle naar
Nederland kwam".
De kinderen van de Prinses Beatrixschool
in Goes dragen het werk van Ce stichting

Netherlands Sri Lanka een warm'hart
toe en nemen elke maandag geld mee

voor de hulp aan de weeskinderen in Sri
Lanka. Laatst hielden zij ook een sponsorlooptocht. Met de geldopbrengst hiervan
werden o.a. bibliotheekkasten, c0mputers,
een echte 'tuktuk' gemuziekinstallatie.en
kocht.

Zuster Amatha heeft daarom woensdagmorgen 2juni alle groepen van deze school
perbezocht en de leiding en de kinderen
soonlijk bedankt voor deze financiële hulp'
Tijdeni dit bezoek werd er gedanst en liedjei gezongen voor de zusters, tekeningen
uitgóreikt en werden er door de klnderen
ueàl ,tugen gesteld over de weeskinderen,

kindertehuizen, maar ook over het land,
gewoontes en cultuur van Sri Lanka De

iloogttt klassen hadden

hun vragen keurig

in hét Engels voorbereid en zo kreeg deze

bijeenkomst nog een didactisch tintie'
Met veel voldoening kon er worden terug
gezlen op een zeer waardevolle en mooie
óntmoeting tussen 2 totaal verschillende

werelden.
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