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CORONA (COVID-19 VIRUS) IN SRI LANKA
Op dit moment zijn de mensen in Sri Lanka erg bang om besmet te raken met het Covid-19 virus. Maar de maatregelen,
zoals 1½ meter afstand houden en heel vaak de handen wassen, worden maar moeizaam opgevolgd. In de steden worden
de beperkende maatregelen het meest gevoeld, want daar is veel in lockdown. Op het platteland gaat het gewone leven zijn
gang en steeds meer mensen uit de stad gaan tijdelijk bij familie op het platteland wonen. Op straat zijn er meer mensen aan
het bedelen. Er is wel eten te koop, maar de goedkoopste rijst, bijvoorbeeld, is vaak niet te krijgen, waardoor het
levensonderhoud behoorlijk duurder is geworden.
Reizen naar Sri Lanka is nog nauwelijks mogelijk. Wanneer je er naar toe kan, moet je 14 dagen in een hotel in quarantaine.
Wij zullen dus helaas voorlopig niet op werkbezoek kunnen gaan.

Laatste nieuwtjes
Op 1 oktober hebben de kinderen “Children’s Day” gevierd.
Een feestdag voor de kinderen. De zusters hadden alles 
mooi versierd en allerlei leuke spelletjes bedacht. Natuur-
lijk was er ook iets lekkers te snoepen en te drinken. De 
kinderen hebben heel erg veel plezier gehad.

De zusters bedenken weer allerlei dingen om te doen. Zoals 
handen beschilderen, tuinieren, het tuinhek opknappen 
en schilderen, de muren schoonmaken, kleding naaien 
en flessen versieren. Natuurlijk wordt er ook gespeeld, 
gezongen en gedanst. Dansen doen ze heel erg graag.

Dankzij extra giften konden we geld overmaken, zodat ze 
nog een nieuwe naaimachine konden aanschaffen en een 
nieuwe wasmachine. (De oude was ter ziele gegaan). Daar
zijn ze nu heel blij mee. Nu hoeven ze niet meer alles met 
de hand te wassen.

Helaas zijn sinds begin oktober de scholen weer gesloten. 
De meisjes zitten weer thuis, waar ze onder begeleiding van 
de zusters huiswerk maken. De examens die in december 
zouden plaatsvinden, zijn verschoven naar januari. Af en 
toe krijgen de oudste meisjes online les, ze zijn nu extra blij 
met de laptops die we destijds voor hen gekocht hebben.



Lieve donateurs, en iedereen die ons gesteund heeft in het afgelopen jaar:
HEEL HARTELIJK BEDANKT!

Onze vier kindertehuizen 
in Sri Lanka staan in Ja ElaPamunugama Katupotha Kelaniya

De voorbereidingen voor kerst zijn begonnen. Elk 
jaar vieren de kinderen samen Kerstfeest. Maar we 
weten niet of dat dit jaar ook zal lukken. De oudste 
meisjes zijn samen met zuster Sarah “king-coconut” 
wijn aan het maken. “Wijn” zonder alcohol. Het wordt 
gemaakt van, onder andere, kokosmelk, suiker, limoen, 
kaneelstokjes en kardemon. De flessen “wijn’ worden 
verkocht of als presentje weggegeven.

KERST

ZUSTER AMATHA
Zr. Amatha zit helaas nog steeds 
in Italië. Ze was daar net toen de 
corona-epidemie uitbrak. Ze wil 
heel graag terug naar Sri Lanka 
om samen met de kinderen en 
de zusters kerstfeest te vieren. 
Helaas gaan er nog bijna geen 
vliegtuigen. En als ze gaan, dan 
zijn de tickets heel erg duur. Ze 
zal bij aankomst dan ook 2 weken 
in quarantaine moeten. Het blijft 
spannend of het gaat lukken!

BEDANKT
LIEVE

ZUSTERS!

Voor jullie
liefde, zorg en

toewijding voor
de kinderen.

(Dit zijn natuurlijk
niet alle zusters)

• Het jaar begon zo leuk met het geven van PowerPoints op 
een school in Heinkenszand. We genoten van de leuke, 
grappige opmerkingen van de kleintjes en de mooie 
vragen en gesprekjes van en met de oudere kinderen. Ze 
waren heel enthousiast en ze gingen van alles maken om 
te verkopen op de Lente-fair. De opbrengst zou voor de 
kinderen in Sri Lanka zijn. Maar toen kwam “corona” en 
kon de fair helaas niet doorgaan.

• Op 29 april overleed, tot ons groot verdriet, onze 
penningmeester Theo Schouwenaar. We zullen hem nooit 
vergeten. Hij heeft zoveel betekend voor de stichting.

• Alle markten en fairs werden vervolgens, wegens corona, 
dit jaar afgelast, zodat we geen sokken, omslagdoeken 
e.d. konden verkopen en dus ook geen extra inkomsten 
kregen. Hopelijk wordt 2021 een beter jaar! Af en toe 
krijgen we een extra gift en zijn er kerken die voor ons 
collecteren en dat is echt fijn! Heel erg blij zijn we met 
onze trouwe donateurs, zeker nu hebben we jullie heel 
hard nodig!

TERUGKIJKEN

POWER POINT PRESENTATIES:
Wilt u meer weten over onze weeshuizen en
het mooie Sri Lanka?

Wij komen graag een Power Point presenteren.
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