
De scholen waren sinds 
half maart gesloten. De 
kinderen mochten het huis 
niet uit. Gelukkig hebben 
ze bij de tehuizen grote 
tuinen waar ze fi jn kunnen 
spelen

De zusters mochten wel 
boodschappen doen. Ze 
waren en zijn nog steeds 
verplicht om mondkapjes 
te dragen. De mondkapjes 
hebben ze zelf gemaakt.
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CORONA (COVID-19 VIRUS) IN SRI LANKA. 
Ook in Sri Lanka heeft het corona-virus toegeslagen. Zij maken daar een hele 
moeilijke tijd door. Zeker de vele mensen die afhankelijk zijn van het toerisme. Er 
mag niet gebouwd worden, waardoor heel veel werkzaamheden zijn stopgezet. 
Er is al heel veel armoede en hierdoor zal het allemaal alleen maar erger worden. 
Verschillende delen van het land zijn tot 28 april in algehele lock-down geweest. 
Daarna zijn er versoepelingen doorgevoerd. Tot op heden heeft niemand van de 
kinderen en de zusters het coronavirus op gelopen. Daar zijn we heel blij om.

Laatste nieuwtjes
De zusters helpen de kin-
deren zoveel mogelijk met 
hun huiswerk. De afgelo-
pen maanden kregen de 
kinderen van school huis-
werk en allerlei opdrachten 
mee. Er is daar in de dorp-
jes geen mogelijkheid om 
digitaal les te geven, net 
als hier. 

Sinds 10 augustus mogen 
de jongere kinderen weer 
3 dagen naar school. De 
oudere kinderen gaan 5 
dagen per week. Omdat 
ze zoveel gemist hebben, 

moeten ze nu elke dag tot 
half vier naar school in 
plaats van half twee. Dat 
zijn lange, zware dagen 
voor de kinderen. Ze begin-
nen al om 7 uur ’s morgens! 

De examens zijn verzet van 
augustus naar oktober

De zusters hadden een 
dagschema voor de kinde-
ren bedacht. Ze moesten 
hun schoolwerk maken, en 
kregen daarnaast kookles, 
dansles en muziek-en 
zangles.



Er werden ook moes-tuintjes aangelegd. De kinderen 
leerden hoe ze de plantjes moesten planten en verzorgen. 
Nu kunnen ze af en toe ook iets uit hun eigen moestuin 
koken en opeten. En dat is natuurlijk heel leuk en leerzaam!

Er werd niet alleen groente gekweekt, maar ook mooie 
bloemen en planten geplant. In Sri Lanka zijn ze dol op 
mooie bloemen. Overal zie je potten met planten en 
bloemen staan. In de vrije natuur zie je daar ook prachtige 
bloemen en planten

Meer updates? www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 
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Onze vier kindertehuizen 
in Sri Lanka staan in Ja ElaPamunugama Katupotha Kelaniya

De naaimachines hebben ook niet stil 
gestaan! De meisjes in Ja Ela hebben  
jurkjes, rokken en bloesjes genaaid. 
Heel leuk! Ze hebben hier heel veel 
plezier in. Ze willen ook graag kleding 
gaan naaien voor andere mensen. 
Het zou leuk zijn als ze hiervoor af 
en toe een opdracht zouden krijgen. 
Daar zouden ze dan ook best wat 
geld mee kunnen verdienen

Vakantie
Nadat de oudere kin-
deren in juli examens 
hadden gedaan, is op 2 
augustus de vakantie be-
gonnen! 
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Er zijn sinds januari 4 nieuwe kinderen bijgekomen in 
Kelaniya en 3 kinderen in Katupotha. We hopen dat 
ze zich snel thuis voelen! Er zijn geen kinderen uit de 
tehuizen vertrokken.

Ook wij van de stichting merken de gevolgen van 
de corona. Wij kunnen helaas geen PowerPoint 
Presentaties geven en we missen de donaties die 
vaak daaruit voortvloeien. Ook de Fancy Fairs en de 
toeristenmarkten waar we met ons kraam zouden staan 
zijn allemaal afgelast. We hebben daar dus ook geen 
inkomsten uit gekregen. 

We hopen dat u, de donateurs en de mensen die ons 
geregeld een gift geven, ons blijven steunen, zodat we 
de kinderen in Sri Lanka kunnen blijven helpen!
Wij proberen zoveel als mogelijk iedereen persoonlijk te 
bedanken, maar we kunnen niet altijd het juiste adres of 
emailadres achterhalen.  

Maar hierbij willen we in ieder geval iedereen bedanken 
die ons steunt en ons de afgelopen maanden een gift 
heeft gegeven!

       DANK U WEL!!    


