
Feesten
De kinderen en zusters 
vierden samen Indepen-
dence Day (Onafhankelijk-
heidsdag). 

In april vierden de kinde-
ren en zusters samen het 
Sinhala Tamil New Year. Er 
werd gedanst en ze deden 
allerlei spelletjes. Mooi om 
te zien dat ze elkaars feest-
dagen vieren. 
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Aanslagen 2e paasdag 
Tweede paasdag werden we opgeschrikt door de verschrikkelijke berichten van de aansla-
gen in Sri Lanka. Onze zorg ging uit naar de meisjes en de zusters in onze tehuizen. Wij 
konden geen contact met ze krijgen. We hadden wel contact met zuster Amatha, die toen in 
Italië verbleef vanwege gezondheidsredenen. Gelukkig kon zij ons vertellen dat de kinderen 
en zusters veilig waren. Zij hield ons gedurende de week van alles op de hoogte. De scholen 
bleven gesloten. Na 2 weken gingen de oudste meisjes weer naar school. De jongste kin-
deren bleven nog een week thuis. Er kwam geregeld een leraar langs bij de tehuizen om de 
kinderen les te geven, zodat ze niet teveel achter kwamen. Een spannende, verdrietige tijd. 
Gelukkig is alles nu weer een beetje genormaliseerd. Maar de angst en schrik zijn nog niet 
helemaal verdwenen.

Laatste nieuwtjes Dankzij de extra giften...
Naaimachines
Van de extra giften die we 
hebben ontvangen, hebben 
we naaimachines gekocht 
voor de oudere meisjes in 
Ja Ela die een naaiopleiding 
hebben gedaan. Ze hebben 
hun eerste opdracht al bin-
nen gekregen: handdoeken 
omzomen. Ze zijn heel blij 
en trots. Hun doel is om 
kleding te gaan maken voor 
de mensen in het dorp. Het 
is ook de bedoeling dat ze 
later de schooluniformen 
voor de meisjes van de an-
dere tehuizen gaan maken. 

Waterput
We zijn erg blij dat er bij 
het tehuis in Ja Ela een 
waterboring is gedaan, zo-
dat ze nu hun eigen water-
put hebben. Ze hebben nu 

elke dag water! Fijn dat we 
daarmee konden helpen! 

Klamboes
Voor het tehuis in Kelaniya 
heeft zuster Amatha klam-
boes laten maken. Dat is 
nodig, omdat de malaria 
mug gesignaleerd is. Ze 
hebben ook een printer ge-
kocht, omdat ze heel veel 
voor school moeten kopi-
eren. Ze moesten dat voor-
heen in een kopieerwinkel-
tje laten doen en dat is heel 
duur. Ze zijn erg blij dat ze 
het nu zelf kunnen doen. 
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Onze vier kindertehuizen 
in Sri Lanka staan in Ja ElaPamunugama Katupotha Kelaniya

Meehelpen
De kinderen helpen mee 
met allerlei karweitjes, 
planten water geven, vegen,  
opruimen en…. boodschap-
pen uitladen.

Markten
Elk jaar houden ze, bij het 
tehuis in Kelaniya, een 
markt waar de jongste 
kinderen eigen gemaakte 
spulletjes en groente en 
fruit uit hun eigen tuin mo-
gen verkopen. Dat is altijd 
groot feest! 

Ook wordt er jaarlijks een 
“Art and Handwork Exhibi-
tion” (Kunst en Handwerk 
Tentoonstelling) gehouden  
in Kelaniya. Ze verkopen 
daar hun zelfgemaakte 
spulletjes.

Uitstapjes
Af en toe wordt er een 
uitstapje met de kinderen 
geregeld. Nu zijn ze met 
een busje naar Nuwara 
Eliya geweest  en hebben 
ze daar het mooie park 
bezocht.  Ze gingen ook 
een dagje naar het strand 
bij Negombo, waar ze veel 
plezier hadden.

Ontwikkeling oudere meisjes

Zuster Amatha
Twee bestuursleden hebben een bezoekje gebracht aan 
zuster Amatha in Milaan. Fijn om met haar en de ande-
re zusters even “bij te praten”. Gelukkig is ze inmiddels 
voldoende hersteld en 
is ze weer terug in Sri 
Lanka. Het was heel 
moeilijk voor haar om 
Italië te zijn na de aan-
slagen. De kinderen en 
zusters zij heel blij dat 
ze weer terug is! 

Deze 2  meisjes gaan 
sinds dit jaar naar de uni-
versiteit in Colombo. Wat 
mooi om te zien hoe ze 
zich ontwikkelen en dat 
het goed met ze gaat.

Cristina begint 
een opleiding 
aan de hotel-
school. 

De verjaardag van Angela  
werd gevierd. Eén van de  
eerste meisjes. Zij was 
destijds heel erg getrauma- 
tiseerd door de tsunami. 
Ze heeft therapie gehad 
d.m.v. dans. Ze danst nu zo 
goed dat ze, tot haar grote  
vreugde, aangenomen is bij 
de nationale dansgroep. Heel  
bijzonder!  

Vakantie
Nadat de oudere kinderen 
in juli examens hadden 
gedaan, is op 2 augustus 
de vakantie begonnen! 


