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Laatste nieuwtjes

NIEUWSBRIEF
Kamperen

De kinderen hebben in augustus gekampeerd
met de zusters. Ze sliepen in zelfgemaakte
tenten. Voor de kinderen was dit een hele
belevenis. Ze hebben ook uitstapjes gemaakt,
o.a. naar het olifanten weeshuis Pinnawela en
de Sigiriya rock en de rotstempel Dambulla.
Fijn dat de kinderen op deze manier iets te zien
krijgen van hun prachtige land. Ook hebben ze
heerlijk in de bergen gewandeld en spelletjes
gedaan. ’s Avonds maakten ze een kampvuur
en rond het vuurtje werden liedjes gezongen.
De kinderen hebben héél erg genoten.

Lanka

Examens

Eind november hebben de meisjes
examens gedaan. Ze zijn allemaal
geslaagd!
In Sri Lanka loopt het schooljaar van
januari t/m december. Zij moeten
elk schooljaar examen doen om naar
het volgende leerjaar te mogen. Het
schooljaar is afgesloten met een feest
in de tuin van Kelaniya. Fijn om te zien
dat de kinderen zo’n plezier hebben.

Lanka is een meisje
wat
tijdens
de
tsunami haar ouders
is verloren en 14 jaar
onder de vleugels
van zr. Amatha is
geweest. Zij heeft
nu een leuke baan
bij een hotel in Colombo. Fijn dat ze zo
ver is, dat ze op eigen benen kan staan.
Zuster Amatha blijft haar volgen en
natuurlijk blijven ze contact houden. Zr.
Amatha is een moeder voor Lanka en het
tehuis is haar thuis!

Vakantie

De vakantie is begonnen en wat is er dan leuker dan taarten en
koekjes te leren bakken! Half december gaan ze de kerststal zetten
en de kerstboom versieren. De kinderen zullen, net als vorig jaar,
weer allemaal samen kerstfeest vieren.

Verjaardagen

De kinderen maken mooie verjaardagskaarten
voor elkaar. Wij zijn blij dat we zuster Amatha
afgelopen jaar extra geld hebben kunnen geven,
zodat ze voor de verjaardagen van de kinderen
een cadeautje kon
kopen. We krijgen
af en toe een gift
en daar kunnen we
dan iets speciaals
van doen. Heel
fijn!

Werkbezoek:

Twee bestuursleden gaan van 10
januari tot 25 januari naar Sri Lanka op
werkbezoek. Zij zullen in alle tehuizen
een paar dagen logeren. We hopen op
een mooie tijd samen met de kinderen
en de zusters. Fijn om weer met zuster
Amatha en de zusters “het wel en wee”
te kunnen bespreken.

Nieuwsbrief:

Ontvangt u de nieuwsbrief per post en wilt u hem liever per mail
ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan:
penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl

Website

Onze website is vernieuwd! We zijn er erg blij mee. Nieuwsgierig? Ga
snel kijken: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl Met onze hartelijke
dank aan Jurgen Wirtz, die de website voor ons gemaakt heeft!
Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de site.

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar!
Met vriendelijke groeten,
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