
Jaarverslag 2019 Stichting Netherlands Sri Lanka 
 
Het bestuur van de stichting heeft afgelopen jaar 4 keer vergaderd en er zijn 3 nieuwsbrieven 
verzonden naar de donateurs en belangstellenden. 
Deze nieuwsbrieven zijn op onze site te lezen. 
 
Twee leden van het bestuur hebben in januari een werkbezoek aan de tehuizen in Sri Lanka gebracht.  
Alle vier de tehuizen zijn bezocht en bekeken.  
Het tehuis in Ja Ela was in januari nog steeds niet aangesloten op de waterleiding. Ze gebruikten water 
wat afkomstig was van de naastgelegen kerk.  
We hebben besloten om een waterpomp te laten installeren in de tuin, zodat ze hun eigen waterbron 
hebben en niet meer afhankelijk zijn anderen. 
 
Lanka, één van de eerste meisjes, werkt nu in een hotel vlakbij Negombo. Ze woont in een hostel, 
behorend bij het hotel, samen met 12 andere meisjes. Hier mogen ze gratis wonen. Lanka heeft het hier 
erg naar haar zin. Ze verdient nu haar eigen geld. Zuster Amatha heeft geregeld contact met haar. Ook 
komt Lanka regelmatig op bezoek in het tehuis. 
 
In het tehuis in Katupotha zijn 2 nieuw meisjes gekomen. 
Hier waren problemen met de toiletten, deze zijn nu opgelost. 
 
In Kelaniya zijn 6 nieuwe meisjes komen wonen, waaronder een tweeling van 4 jaar. 
In Kelaniya hebben de zusters een “nursery” opgezet (crèche) Hier gaan de jongste kinderen uit het 
tehuis naar toe en hier komen ook de kinderen uit arme gezinnen in de buurt naar toe. Tot ze 6 jaar oud 
zijn waarna ze naar school gaan. De ouders van de andere kinderen geven een minimale vergoeding. 
Een mooi initiatief van de zusters. 
De meisjes hebben het afgelopen jaar judo les gehad.  
 
Evenals vorige jaren gaan we door met onze fondswerving. Dit doen we o.a. door Power Point 
Presentaties te geven en we staan op markten om spullen te verkopen en flyers uit te delen.  
Het aantal donateurs is iets terug gelopen in 2019.  
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