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Nieuwsbrief september 2010.
Deze keer is er heel veel te vertellen. Onze penningmeester Theo Schouwenaar en zijn vrouw
Mieke waren 40 jaar getrouwd en hebben dit met hun kinderen en kleinkinderen in augustus in Sri
Lanka gevierd. Vanzelfsprekend is het kindertehuis bezocht waar ze een warm ontvangst kregen
met felicitaties, bloemen, dans, eten en een T-shirt met de namen van alle kinderen erop gedrukt. De
leiding was erg tevreden met de meegebrachte kleding, schoentjes, quiltjes, bellenblazen, schriften,
opschrijfboekjes, stoepkrijt en ander speelgoed.
De kinderen zijn gezond, blij en gelukkig. Regelmatig komen er wat “kleine”ongemakjes voor als
wondjes, eczeem en de normale kinderziekten. Indien nodig wordt er een arts geraadpleegd en een
bezoek aan het ziekenhuis gebracht. Zuster Rakela en Rajini geven in ons kindertehuis tijdens de
vakantie les aan de minder bedeelde kinderen uit het dorp.
Op 26 augustus was onder het motto “Een schenking van kinderen en kleinkinderen Schouwenaar
voor de weeskinderen” een drukke dag voor familie Schouwenaar. In Negombo werd er een piramide,
een dubbele wip, zand, stenen, cement en vier oude tuk tuk bandjes gekocht. Dit werd met een open
vrachtauto naar het kindertehuis gebracht waar in de tropische hitte door de mannen eigenhandig gaten
in de grond en vervolgens cement werd gemaakt. Zo werden op een vakkundige manier de nieuwe
speeltoestellen geplaatst.
De dames en kleinkinderen hebben samen met de kinderen uit het kindertehuis van de in Negombo
gekochte kralen, kettingen en armbandjes gemaakt en ook werden de kinderen geschminkt. Natuurlijk
was er snoep en chips en limonade. Verder is er een nog nieuwe grotere fiets geschonken. Het was
die dag een groot feest voor iedereen, maar de kinderen moesten nog even geduld hebben want het
cement moest uitharden, maar daarna werd er volop gebruik gemaakt van de nieuwe speeltoestellen.
Tijdens deze dag heeft onze penningmeester ook de cheque overhandigd van de Ichtusschool uit
Wolphaartsdijk. De kinderen van deze school hebben hun wekelijks zendingsgeld besteed aan ons
project. Het bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van leesboeken. Onze kinderen zijn erg
leergierig, ze kunnen goed mee op school en een aantal kinderen waren aan het eind van het schooljaar
de besten uit hun klas met het vak Engels.
Ook zijn er weer mensen geweest om “armsgiving” te doen. Deze mensen hebben grote bewondering
voor ons werk en willen in de toekomst wel meer donaties doen. Hieruit blijkt dat ons project meer en
meer door de plaatselijke bevolking wordt gewaardeerd. Verder heeft Theo met de leiding gesproken
over “huishoudelijke zaken”. Zo bleek dat het gastoestel al enige tijd kapot was en werd er nu maar
op houtvuur gekookt. Meteen is er een nieuw kooktoestel aangeschaft. Ook een ruit in de slaapzaal
was kapot en is vervangen en er zijn verdeelstekkers aangeschaft en nog meer van deze huishoudelijke
zaken. Omdat water erg duur is, is er nu een waterbron geslagen. Met behulp van een pomp wordt
bronwater opgepompt en opgeslagen in grote tanks op het dak en zo hebben we goed water voor niets.
U begrijpt het kindertehuis is volop in beweging, er wordt gewoond, gewerkt, geleefd, plezier gemaakt
en met de kinderen en de zusters gaat het goed.

We kunnen ons werk echter alleen doen met uw hulp. Afgelopen periode ontvingen wij de
collecteopbrengsten van twee kerken in Goes en waren er twee echtparen die voor hun veertig
jarig huwelijk en een mevrouw die voor haar 90e verjaardag aan hun gasten om een financiële
bijdrage voor onze stichting vroegen. Met deze acties zijn wij erg blij, maar toch blijven wij u
steeds vragen om financiële steun, want alleen daarmee kan ons werk doorgaan.
En u kunt er zeker van zijn, dat uw donaties voor 100% terecht komen bij de kinderen.
Naar aanleiding van het bezoek van familie Schouwenaar hebben we enkele foto’s aan deze
nieuwsbrief toegevoegd en er zullen nieuwe foto’s op de website geplaatst worden.
Kijkt u dus op onze site www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
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