
In november hebben ze een 
workshop batikken gehad. 
Ook de jurkjes die ze gemaakt 
hadden werden gebatikt. Het 
was een hele leuke dag.

Drie meisjes hebben in hun eer-
ste heilige communie 
gedaan. 
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Kelaniya
Eind september/begin oktober hebben ze in Kelaniya veel 
last gehad van heftige regens en overstromingen. Ze heb-
ben een tijdje geen elektriciteit gehad. Ook begaf een ge-
deelte van het dak het.  Gelukkig is het nu al een tijdje droog, 
zodat men nu aan de reparaties aan het dak is begonnen. 
Ook de muren worden opnieuw geschilderd. Door het voch-
tige klimaat, slaan de muren op sommige plaatsen zwart uit. 
Het is belangrijk dat de gebouwen goed worden onderhou-
den, zodat de meisjes en de zusters in een veilig en “gezond” 
huis wonen. 

Laatste nieuwtjes
Zes meisjes in Kelaniya zijn 
geslaagd voor hun opleiding: 
“Verzorging Ouderen”. Zij vin-
den het erg leuk en fi jn om te 
helpen in het bejaardentehuis 
van de Bisschop.

Het bejaardentehuis staat ook 
in Kelaniya. De meisjes gaan 
hier regelmatig op bezoek. Ze 
dansen en zingen voor en met 
de oude mensen. Die genieten 
hier heel erg van. 

Ze mogen ook de grote keu-
ken van het bejaardentehuis 
gebruiken. Hier hebben ze 
pizza’s en pasta’s leren ma-
ken. Ze gaan nu pasta’s ma-
ken voor een hotel in Colom-
bo. Hier verdienen ze dan ook 
weer iets mee.  

Ze weten ook steeds meer 
naai-opdrachtjes te krijgen. 
Daar zijn ze erg blij mee. Ze 
hebben hele leuke jurkjes ge-
maakt voor de kleinere meis-
jes. 

Het is de bedoeling dat ze 
zelf ook de schoolunifor-
men gaan naaien. 

Tandarts
De meisjes hebben een bezoek 
aan de tandarts gebracht. Het 
is belangrijk dat hier ook aan-
dacht voor is! 



Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar!” 
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Onze vier kindertehuizen 
in Sri Lanka staan in Ja ElaPamunugama Katupotha Kelaniya

Vakantie! Terugkijken:
Er zijn hele mooie acties voor ons gedaan.
Wij hebben op verschillende markten gestaan.
Prachtige giften hebben we gehad.
En we gingen met Power Point Presentaties op pad.
Gesteund en geholpen heeft u ons het afgelopen jaar.
Daar zijn wij u heel dankbaar voor, echt waar!
Dit mooie werk kunnen we alleen samen met u.
Daarom zeggen wij uit de grond van 
ons hart: DANK U!

De kerstvakantie is begonnen. De meisjes zijn geslaagd 
en mogen aan het volgende leerjaar beginnen. Fijn! De 
oudste meisjes wachten nog op de uitslag. Spannend!
Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. 
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