
Stichting 
  Netherlands
          Sri Lanka

SEPTEMBER 2021NIEUWSBRIEF 

Simon Vestdijklaan 27
4481 DM Kloetinge The Netherlands
Telefoon: 00 31 113 212290
Kamer van Koophandel: 22058464
ANBI belastingnr: 8147.79.979

IBAN: NL83 RABO 0111 799 112 
BIC: RABONL2U
Account holder name:
Stichting Netherlands Sri Lanka location GoesVolg ons op Facebook

www.stichtingnetherlandssrilanka.nl
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl

CORONA:
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn alle scholen 
weer gesloten, omdat de Corona Delta variant zich zeer snel 
verspreidde. Omdat de maatregelen weer werden aange-
scherpt, kon zuster Amatha helaas  niet terug naar Sri Lanka. 
Ze had al een ticket, maar de vlucht werd gecanceld.
Ze kan dit zelfde ticket ook op een later tijdstip gebruiken.

KELANIYA:
Ook hier hadden ze veel last van heftige regenbuien. Er viel 
zoveel regen dat het water niet weg kon en alles blank stond. 
Gelukkig staat het gebouw iets hoger, zodat het water niet 
naar binnen liep. De rivier bleef gelukkig binnen zijn oevers.

VISSEN:
De zusters hebben samen met de kinderen vishengels ge-
maakt. Ze gaan nu vissen in de rivier (de Kelaniya rivier) ach-
ter het tehuis. De gevangen vissen gaan op de BBQ. Ze maken 
er een gezellig feestje van als ze iets gevangen hebben. 
De zusters bedenken steeds iets nieuws om te doen met 
de meisjes. Zeker in deze corona-tijd belangrijk, nu ze nog 
steeds niet naar school mogen.

KATUPOTHA 
Door de harde wind en de vele heftige regenbuien was er een 
fl inke lekkage in het dak van het tehuis ontstaan.
Helaas konden ze, vanwege corona, pas in juni beginnen met 
het herstel. Ze hebben alle pannen van het dak gehaald, zo-
dat ze goed konden zien waar de lekkages zich bevonden en 
ook welke houten delen ze moesten vervangen.
Een heel groot, kostbaar karwei. Maar het is heel belangrijk 
dat het goed gerepareerd wordt. Gelukkig hebben we een 
apart ”potje” voor het onderhoud van de gebouwen. Maar het 
”potje” is nu wel een stuk leger! 



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

FEESTEN:
De afgelopen maanden hebben de kinderen verschillende 
feesten gevierd. Ze vierden de geboortedag van Boeddha. 
Helaas mochten ze niet naar de tempel. Ze hebben prachtige 
versieringen gemaakt en het feest met elkaar gevierd.

MARKTEN:
We waren heel blij dat de toeristenmarkt in Oostkapelle weer 
doorging en dat we een kraam kregen. Deze werd gesponsord 
door de supermarkt Jumbo en de het Italiaanse restaurant 
La Vita Bella. Atelier Bernadien sponsort ons regelmatig met 
bolletjes sokken-wol. De afgelopen maanden heeft zij onze 
zelfgebreide sokken verkocht in haar winkel.

Bedankt allemaal voor jullie steun! 
Met de opbrengst kunnen we het potje voor het onderhoud van 
de gebouwen weer een beetje aanvullen.

Organiseert u een markt in Zeeland? Wij komen graag!

De maand Mei is gewijd aan Maria. De maand wordt 
normaal gesproken afgesloten met een processie. Dat 
kon door Corona niet doorgaan. Ze hebben nu hun eigen 
processie gehouden, in de tuin van het tehuis. De kinderen 
vieren alle feesten samen. Zo leren ze van elkaar. Ze leren 
respect te hebben voor elkaars geloof. Dat is heel mooi!

Meer updates? www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 
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