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LAATSTE NIEUWTJES VAN DE KINDEREN:
De kleintjes worden door de grotere meisjes wegwijs op de
computer gemaakt. Dat vinden ze heel erg leuk. De maand
oktober stond op school in het teken van de literatuur.
De zusters stimuleren de kinderen ook in het tehuis om veel
boeken te lezen.
Ook lezen zij de kleintjes voor. Belangrijk en gezellig!
Half november werden op school allerlei prijzen uitgedeeld.
O.a. voor de leerling die goede leiderscapaciteiten heeft, de
leerling die vriendelijk en behulpzaam is. Het was een feestelijke dag. Daarna hebben ze in het tehuis er ook een feestje
van gemaakt. Ze kregen iets lekkers bij de lunch en daarna
werden er spelletjes gedaan.
De kinderen helpen mee met de verzorging van de planten,
eten klaarmaken, kamers opruimen, vloeren vegen …….vele handen, maken licht
werk!
De afgelopen weken hebben de kinderen hun tentamens gedaan. De vakantie begint op
1 december. Het schooljaar wordt afgesloten met een gezamenlijke kerstviering.
De eerste dag van de kerstvakantie hebben ze een uitstapje gemaakt naar een zwemparadijs. Daar hebben ze ontzettende genoten.
12 December beginnen ze met het maken van de kerststal. 24 december gaan ze samen naar de nachtmis. 1e Kerst
hebben ze een kerstdiner, wat de zusters verzorgen. Daarna
krijgen de kinderen een klein cadeautje. Ze besluiten de maaltijd met hun zelfgebakken Christmascake.
Na Kerst starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Boeken kaften, uniformen in orde maken……2 of 3
januari start het nieuwe schooljaar.
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BEZOEK KINDERTEHUIS IN KELANIYA
Af en toe krijgen wij de vraag van mensen die een rondreis maken door Sri
Lanka of ze één van onze tehuizen mogen bezoeken. Iedereen is van harte
welkom! Een gedeelte uit een mooie brief die wij ontvingen van iemand die op
bezoek geweest is:
“Ik heb Genoten met de hoofdletter G! Wat een warm welkom. Zuster Amatha
heeft volgens mij 4 harten, wat een ontzettend lieve vrouw. Jullie kunnen trots
zijn op haar. En ja, de kinderen, die hebben mijn hart natuurlijk geraakt en
zitten daar nu middenin. Er heerst een hele fijne sfeer waarin deze kinderen gelukkig en veilig op kunnen groeien. Ze
lieten mij trots hun schriftjes zien met daarin mooie tekeningen die stuk voor stuk lieten zien hoe ze in het leven staan
en hoe ze zichzelf in de toekomst zien. Een toekomst die ze dankzij jullie hebben.”
VIERDE TEHUIS EN WERKBEZOEK:
Het einde is in zicht! In januari zal ons vierde tehuis geopend worden. Het bestuur gaat er heen om de opening bij
te wonen. We hebben er heel veel zin in!
(Ter informatie: wij betalen de tickets en het verblijf zelf!)
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreid verslag doen
van de openings-festiviteiten.
Met foto’s erbij natuurlijk! We
gaan natuurlijk ook de andere
tehuizen bezoeken. Door de stijgende materiaalprijzen zijn de

bouwkosten iets hoger uitgevallen. Gelukkig hebben we
de afgelopen tijd Power Point Presentaties kunnen geven
en we hebben op verschillende kerstmarkten gestaan. Zo
hopen we samen met uw donaties en giften het geld voor
de inrichting ook bij elkaar te krijgen.

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar
DONATIES EN
FISCUS
Sinds 2014 zijn de
mogelijkheden voor
volledige aftrek van
periodieke giften
aangepast. Meer informatie hierover kunt
u navragen bij onze
penningmeester
en lezen op onze
website.

POWER POINT PRESENTATIES:
Graag verzorgen wij voor u een PowerPoint presentatie.
We vertellen iets over de historie, de godsdiensten en het
dagelijks leven in Sri Lanka. Daarnaast vertellen we veel
over onze tehuizen. Bent u ook geïnteresseerd? Neem
dan contact met ons op. Wij komen graag!
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Meer lezen, meer foto’s zien…
ga naar onze site:
www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
ONKOSTEN:
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen, dan horen
wij dat graag! We willen graag
zoveel mogelijk kosten besparen!

Met vriendelijke groeten,

Tanja UitterhoeveGeene
secretaris
0113-212290

Sjaak de Looff,
voorzitter
0113-223373
voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl

secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Milhous Children Home
in Pamunugama

Theo
Schouwenaar,
penningmeester
0113-221725
penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Katupota Children Home
in Katupota

Elsbeth Sanderse,
bestuurslid
0113-214816
bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl

SMI Child Care and Development Center
in Kelaniya

