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De tijd gaat snel. Afgelopen 27 juni is het alweer twee jaar geleden dat ons kindertehuis in Pamunugama is 
geopend. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen we nu al twee jaar voor onze kinderen zorgen en we zijn 
heel blij dat het goed met hun gaat.

In februari jl. namen wij tijdens ons bezoek in Sri Lanka het besluit om een 2e  project te starten. 
Ondertussen is er veel gebeurd. Het nieuwe project komt nu goed van de grond en vraagt de nodige 
aandacht van ons en van de zusters. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bouw en de 
verantwoording van de betalingen. We hebben een geschikte aannemer gevonden. Inmiddels is de 
fundering gelegd en de bouw vordert snel. Op de grond in de plaats Katupota is een waterput geslagen, 
die betaald is met een gift van een bevriende bouwonderneming. We zijn hier erg blij mee, want in Sri 
Lanka is het bronwater direct drinkbaar en zo worden kosten van water bespaard. Het is goed dat wij dit 
2e project kunnen realiseren, want de nood van kinderen in Sri Lanka blijft hoog, zeker in de plaats waar 
het kinderhuis komt te staan is een gebied met grote armoede en veel ouderloze kinderen. De financiering 
van dit project komt voornamelijk uit extra giften van gulle 
gevers waar we heel dankbaar voor zijn. Zo ontvingen wij 
giften van een 50 jarig huwelijksfeest, en een actie van nieuwe 
wielertenues, waarbij de ontvangers van deze sponsorkleding 
spontaan geld aan ons overmaakten. Ook diverse kerken en 
scholen hebben bijgedragen aan de nieuwbouw en aan de 
onderhoudskosten van de kinderen.  

                                                                                                   

Over de kinderen in het kindertehuis hebben we ook goede dingen te melden. Ze gaan naar school en 
behalen goede resultaten. Een meisje Ganga, die het erg goed op school doet, heeft gezegd dat ze dokter 
wil worden, we zullen zien of dit voor haar haalbaar is. Als de kinderen uit school komen hebben ze hun 
verhalen en dat vertellen ze dan meteen aan de zusters. Het liefst allemaal tegelijk. We hebben dat zelf 
mogen ervaren tijdens ons bezoek.

Ook in de vrije tijd worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd.  Iedere keer als we er 
zijn verbazen we ons erover dat de meisjes zo mooi kunnen dansen. 
Op zaterdagmorgen gaan een aantal meisjes met begeleiding met de bus naar Colombo en krijgen daar 
dansles op een officiële dansschool. Het resultaat mag er zijn want dansen kunnen ze! Verder hebben 
ze ook allerlei feestjes en uitstapjes, zo zijn ze een keer ter gelegenheid van een feest uitgenodigd op de 
Amerikaanse Ambassade waar ze getrakteerd werden op allerlei lekkers. Op 14 april is er in Sri Lanka 
een nationale feestdag en dit is ook in ons kindertehuis gevierd met spelletjes als zaklopen, stoelendans 
en snoephappen en het is dan mooi om de overeenkomsten tussen onze Koninginnedag en hun Nationale 
feestdag te zien. 
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In februari hebben we ook gezien hoe een meisje werd opgenomen in ons kindertehuis. Het is een 
meisje van ongeveer 8 jaar en haar moeder is een paar jaar geleden overleden. De week voordat wij 
er waren, is haar vader ook overleden en haar familie kan vanwege armoede niet voor haar zorgen. 
Met groot verdriet kwam ze binnen en zat wat voor zich uit te staren. Het was goed om te zien hoe de 
kinderen haar meteen meenamen naar de schommels en dat ze voorzichtig meespeelde. Toen we twee 
dagen later kwamen was haar gezichtje al wat opgeklaard en bij ons vertrek stak ze haar duim omhoog 
ten teken dat ze het goed heeft. Haar verdriet kon ze delen met de andere kinderen en dat deed haar 
zichtbaar goed. Op dat moment realiseer je hoe mooi het is om dit werk te mogen doen.

De in februari gekochte computers worden door de kinderen goed gebruikt. Regelmatig worden er nu 
e-mails uitgewisseld met kinderen in Goes.
 
Tijdens de schoolvakanties hebben de kinderen weer gelogeerd in een ander kindertehuis. Dit is een 
goed systeem want het kost niets, de kinderen zijn toch in een andere omgeving en  als ze terug op 
school komen, kunnen ze de belevenissen van hun vakantie vertellen. 
De zusters doen allerlei dingen om de kinderen een zo huiselijk mogelijk leven te geven en dingen 
te laten doen die ook in gewone gezinnen gebeuren. Het is goed om te zien hoe creatief ze daarmee 
omgaan.

In maart jl. heeft onze stichting bezoek gehad van de belastingdienst inzake een controle op de 
verleende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De belastinginspecteur was zeer tevreden over 
de gang van zaken binnen onze stichting en met dank aan onze penningmeester blijven wij de ANBI 
status houden. Dat betekent voor u dat uw giften aan onze stichting aftrekbaar blijven van de belasting. 

De bouw van ons 2e project kunnen wij dankzij de huidige donaties betalen, maar voor de  betaling 
van de maandelijkse kosten van de verzorging en opleiding van de weeskinderen zijn wij nog op zoek 
naar uitbreiding van onze vaste donateurs. 

Wij vragen u ons daarmee te helpen. Wellicht kent u in uw omgeving een familielid, collega, buurman, 
iemand van uw vereniging, kerk of club, die kinderen in nood willen helpen door donateur van onze 
stichting te worden, dit kan al vanaf  € 5 per maand. 

Inmiddels beschikken wij over een mooie power point presentatie en een film, die we graag aan 
verenigingen, kerken, clubs, scholen en of andere instanties laten zien om over ons werk te vertellen. 
Als u daar gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op. 

We gaan er nog steeds vanuit:  “Wie een kind redt, redt de wereld”. 

Dankzij uw medewerking en financiële hulp kunnen we dit werk doen en wij zeggen u mede namens 
de kinderen hartelijk dank  hiervoor.
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