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Laatste nieuwtjes Ja Ela  

Twee andere meisjes studeren nog. Ze hebben de afgelopen 
maanden examens gedaan. In mei krijgen ze hiervan de 
uitslag. Samen met nog drie andere meisjes volgen ze nu een 
computercursus. 

Alle meisjes zorgen samen met de zusters voor het eten, de 
schoonmaak en de tuin. Het is mooi om te zien en te horen 
hoe ze samen bezig zijn en dat het allemaal goed gaat. Ze 
hebben het samen ook heel gezellig!

Na de kerstdagen konden de meisjes in onze tehuizen nog 
niet naar school, vanwege de lockdown. De uitgestelde over-
gangsexamens deden ze de afgelopen maanden met behulp 
van telefoontjes en computers. Ze gebruikten daarbij de tele-  
foontjes van de zusters. Gelukkig zijn ze allemaal geslaagd 
en mogen ze naar het volgende niveau/klas. Dat is heel fijn! 
Proficiat!

Sinds 25 maart mogen de kinderen weer naar school en daar 
zijn ze allemaal heel blij mee. Want zolang tussen 4 “muren” 
moeten zitten, is behoorlijk heftig. Wel moeten ze voorlopig 
een mondkapje dragen op school. We zijn erg blij en dank-
baar dat er in de tehuizen geen besmettingen zijn geweest.

Er wonen nu twaalf oudere meisjes in ons nieuwste tehuis in 
Ja Ela. Twee van hen volgen een opleiding tot schoonheids-
specialiste en vier anderen volgen een naaiopleiding. Twee 
daarvan zijn inmiddels afgestudeerde naaisters en krijgen 
allerlei naaiopdrachten, waarmee ze geld kunnen verdienen. 
Dat is heel fijn voor ze, want zo kunnen ze aan hun toekomst 
gaan werken.

In het tehuis in Kelaniya hebben ze een ruimte ingericht met 
computers, zodat de oudere meisjes daar rustig hun lessen 
konden volgen. De zusters hadden allerlei spelletjes bedacht 
die ze samen met de kinderen konden doen, want ze mochten 
natuurlijk nergens naar toe. Zo konden ze toch buiten spelen. 
Ze konden gelukkig buiten ook een beetje tuinieren en kleine 
klusjes doen. Er werden natuurlijk ook samen verschillende 
verjaardagen en feestdagen gevierd.



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

Er zijn twee nieuwe meisjes bijgekomen, Yenuli 6 jaar 
en Sanjana 7 jaar. Zij hebben al behoorlijk “bewogen” 
jaren achter de rug en we hopen dat ze zich snel thuis 
en veilig zullen gaan voelen in hun nieuwe thuis. We 
weten in ieder geval dat de zusters en de kinderen 
hiervoor heel erg hun best zullen gaan doen.

Helaas hebben wij ook weer geen werkbezoek kunnen afleggen. 
Dat is echt heel jammer, want we hadden graag de kinderen 
en zusters weer gezien en gesproken. Gelukkig horen wij via 
zuster Amatha hoe het met hun gaat. Ze stuurt ook regelmatig 
foto’s. Heel fijn! Zo blijven wij toch op de hoogte.

Nieuwe kinderen  

Werkbezoek

Lanka is één van de eerste meisjes die in ons eerste tehuis 
kwam wonen. Sinds een paar jaar woont ze op zichzelf en 
heeft ze een baan. Ze heeft een lieve vriend en ze zijn nu 
een huisje aan het bouwen, in de buurt van Anuradhapura. 
Ze krijgen gelukkig veel hulp bij het bouwen. In de afgelopen 
jaren hebben ze zoveel mogelijk gespaard om dit te kunnen 
realiseren. Zij kregen hiervoor een bijdrage van de overheid. 
Ook wij hebben iets kunnen bijdragen en daar zijn we echt heel 
blij mee. Dit is ook wat wij voor ogen hebben: alle kinderen 
een toekomst bieden! Lanka heeft nog steeds veel contact 
met zuster Amatha, de andere zusters en de meisjes. Dat was 
en is nog steeds haar “ouderlijk huis”. Ze wil graag met haar 
vriend trouwen, maar ze wachten liever tot zuster Amatha 
terug is Sri Lanka.

Zuster Amatha verblijft nog steeds in Italië. Zij wil natuurlijk 
dolgraag terug naar Sri Lanka. Maar dat was tot op heden 
niet mogelijk of heel moeilijk en duur. Gelukkig is de corona-
situatie in Sri Lanka iets gunstiger geworden. Maar voor het 
vliegen gelden nog steeds heel veel strikte regels. De tickets 
zijn ook heel erg duur. En wanneer ze terug zou gaan, zou ze, op 
eigen kosten, twee weken verplicht in een hotel in quarantaine 
moeten verblijven. Ook dat is heel erg duur. Ze hoopt dat er 
snel een regeling komt dat je thuis in quarantaine mag. Dan 
vertrekt ze zo snel mogelijk naar Sri Lanka. We hopen dat het 
heel snel mogelijk is, want ze mist de kinderen en de zusters 
heel erg. Gelukkig hebben ze dagelijks telefonisch contact. 

Lanka Zuster Amatha

POWER POINT PRESENTATIES EN MARKTEN
We missen dit alles en we hopen dat het in 
de loop van het jaar weer mogelijk zal zijn.

Maar het belangrijkste is……Gezond blijven!
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