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'|e gaat toch een beetfe
van die kinderen houdeïl'
Weesmeisies in
Sri Lanka kunnen
al twaalf jaar

r(

^enen op de
Goese Stichting

Netherlands-Sri
Lanka. Die bouwt
momenteeleen
vierde weeshuis.
Luc Oggel

um 2oo9, Januarl 2012 en
ianuari zor4. Het lijkt
een willekeurige op-

somming van iaartallen,
maarvoor de Goese
Stir' 'ng Netherlands-Sri Lanka
ziin,.ct bijzondere momenten.
Dankzij haar inspanningen werden toen respectieveliik het eersre,
tweede en derde kindertehuis geopend. AIs het rneezit kan daar
maart zotS aan worden toegevoegd; de bouw van een vierde
huis is momenteel in volle gang.
De stichting bestaat inmiddels
twaalfiaar. De tsunami van 2oo+
was de aanleiding voor het partículiere initiatiefvan vier Goesenaren. Ze wilden iers doen om
(rvees)kinderen in Sri Lanka zicht
te geven op een betere toekomsr
en dat vertaalde zich in de bouw
van weeshuiaen. Dar zich de gelegenheid aandiende om een vierde
opvang neer te zette& was min of
meer onverwachq zegt besruurslid
Theo Schouwenaar.,,Er kwam een
sruk grond vrii en we kregen een
forse schenking van 25.ooo euro.
Dus na wat rekenen hebben we
besloten er voor te gaan."
Voor de bouw is in totaal een
halve ton nodig. De stichting

*, Bouw van het nieuwe kindertehuis.

heeft, met de schenking en inkomsten en acties uitvoorgaande
jaren,4o mille bij elkaar. Voor de
resterende ro wordt de boer opgegaan. Schouwenaar:,,'We hebben
inmiddels 65o nieuwsbrieven verstuurd en er komt spontaan al !íï/at
binnen. Daarnaast geven we presentaties en bezoeken we scholen." \Mant een gebouw is één,
maar daarna begint het pas.,,Die
kinderen moeten ook elke dag
eten en drinken."
De huidige drie huizen lopen
volgens Schouwenaar en medebestuurslid Tania UitterhoeveGeene goed.,,Maar er is nog steeds
veel nood en armoede, dus eigenlijk was er ook wel behoefte aan
een vierde huis." De twee zijn blij
dat die stap in het Goese themajaar rondom Azië kan worden ge-
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zet In de huizen worden iouter
(wees)meisjes opgevangen, omdat
het volgens de stichting voor hen
nog moeilijker is om een toekomst
op te bouwen. Toch zijn ze niet
zíelig, zegt Uitterhoeve. Zii zit nog
niet zo lang bij her bestuur, maar

':.

ie daar als meisje wil ondersr
den, moet je Engels kunnen,

met computers kunnen omg
We hebben pc's kunnen kop
één meisje werkt inmiddels
een bank Daar zijn we trots,
Sinds de oprichting is al zc

halfmiljoen euro bij elkaarg
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-Theo Schouwenaar
is inmiddels al wel een keer in Srí

Lanka geweest. ,,lk was onder de
indruk van de sfeer, ze zingen en
ze dansen." Schouwenaar:,,Als je

haald. Dat gaat allemaal rech
streeks naar het goede doel. ,
hebben geen overheadkostel
zegt Schouwenaar. Daarnaas
een potje voor noodgevalien

onlangs,,,Het rweede huis hr
geen water meer", vertelt Uil
hoeve. ,,Dan zijn we heel blíj

we 2.ooo euro kunnen overn
voor een grondboring, ]e gaa
een beetje van die kinderen I
den."
www.stichtin gnetherlandssr
lanka.nl

