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“Wie

een kind redt, redt de wereld”

Het jaar 2011 is weer bijna voorbij en aan het eind van het jaar is het goed om terug te kijken naar onze
projecten om te zien, wat er het afgelopen jaar is gebeurd. In februari is het bestuur in Sri Lanka geweest
en hebben we besloten om een 2e kindertehuis in Katupota te bouwen. Zoals u op bijgaande foto kunt zien,
vordert de bouw goed en we hopen dat begin volgend jaar de kinderen in het nieuwe huis zullen
gaan wonen. Zo kunnen we weer aan 24 weeskinderen een veilig onderdak bieden en hun een betere
toekomst geven.
De bouw van het 2e kindertehuis hebben wij kunnen betalen dank zij uw hulp en wij staan er steeds weer
versteld van wat we met elkaar kunnen presteren. Het is hartverwarmend te constateren dat wij steeds
verrast worden door spontane giften van privé personen, instellingen, kerken, scholen en clubs. Het is
geweldig hoe u ons heeft geholpen om deze nieuwbouw in zo’n korte tijd te kunnen realiseren.
Met het geld van onze vaste donateurs kunnen wij de maandelijkse kosten van voeding, kleding, medische
verzorging, school etc. van de 24 weeskinderen in het Milhous Jayakody Children Home in Pamunugama
betalen.
Ons streven is dat op
termijn de kindertehuizen
selfsupporting zijn. Bij ons
project in Katupota ligt 1 HA
grond die we gaan inplanten
met bananenbomen en
kokospalmen. Ook willen we
daar kippen gaan houden en
kleinvee op laten grazen. De
vruchten van de bomen en
de opbrengst van de kippen
en het kleinvee wordt voor
eigen consumptie gebruikt en
voor een deel verkocht. Ook
gaat men in het kindertehuis
gedurende de tijd dat de
weeskinderen naar school zijn,
Het nieuwe weeshuis in
starten met een kinderopvang
Katupota in aanbouw.
voor jonge kinderen uit
De kinderen tijdens kinderdag.
het dorp en de omgeving.
Door op deze manier zelf
voedingskosten te besparen en inkomsten te genereren, moeten wij maandelijks minder bijdragen in
de verzorgingskosten van de kinderen en wij hopen dat de kindertehuizen op termijn zichzelf kunnen
bedruipen.

Zover is het echter nu nog niet, daarom zijn wij thans op zoek naar donateurs, die ons willen helpen om
dit tijdelijke tekort te dekken zodat wij de verzorgingskosten van de nieuwe kinderen in het binnenkort
te openen weeshuis in Katupota kunnen betalen. U kunt donateur worden vanaf € 5,- per maand.
Omdat wij een ANBI stichting zijn, blijven uw donaties geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Er wordt ons regelmatig gevraagd naar de overhead kosten. Wij zijn een kleine stichting met korte
lijnen en wij betalen onze reis en verblijfkosten zelf en maken verder geen kosten. Op deze manier
komen uw donaties geheel ten goede aan de weeskinderen in Sri Lanka.
Op 3 oktober was het “Kinderdag“ in Sri Lanka. Dat wordt altijd feestelijk gevierd in dit kinderrijke
land. Dit jaar waren de kinderen uit ons kindertehuis uitgenodigd om dit feest te komen vieren samen
met kinderen uit andere kindertehuizen bij de President van Sri Lanka. Dit was een indrukwekkend
gebeuren voor de kinderen in een land waar de sociale verschillen heel groot zijn. Dit feest gaat
gepaard met traktaties, dans, muziek en spelletjes. Op de foto kunt u zien hoe de kinderen zich
vermaken.
In de afgelopen tijd zijn de kinderen ook naar de dierentuin geweest. Het was voor hen een hele
belevenis om de dieren van dichtbij te bewonderen.
Ook nu met de decembermaand zullen er weer allerlei huiselijke activiteiten in het weeshuis voor de
kinderen worden georganiseerd, zoals het huis versieren en niet te vergeten de kerst cadeautjes. We
zorgen dan voor extra geld zodat ook onze kinderen met de kerst een beetje verwend worden.
Tijdens onze verblijven hebben we kunnen constateren dat het toerisme in Sri Lanka weer aantrekt.
Vaak bereikt ons het verzoek van Nederlanders om tijdens hun vakantiereis een bezoek te brengen aan
ons kindertehuis. We waarderen deze bezoeken erg. Ons advies is om van te voren contact op te nemen
met de leiding van het kindertehuis, zodat u de kinderen in hun dagelijkse bezigheden thuis kunt zien.
Het is ook voor ons iedere keer weer verbazingwekkend om te zien hoe 24 kinderen zich vermaken en
in harmonie met elkaar omgaan zonder spelcomputers of ander “duur westers” speelgoed. Vaak willen
mensen dan ook iets meenemen, u kunt het beste met de leiding ter plaatse overleggen wat ze nodig
hebben. U hoeft echt geen dingen in uw koffer mee te nemen, want de prijzen in Sri Lanka zijn laag en
de plaatselijke middenstand is er ook mee gediend.
Kijk op onze website www.stichtingnetherlandssrilanka.nl voor meer foto’s van de nieuwbouw van het
kindertehuis, kinderdag en andere foto’s en het aanmelden van uw donateurschap.
Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka wenst u:

Een prettige kerst en een voorspoedig en gezond 2012
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