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UPDATE COVID-19:
Er worden in Sri Lanka dagelijks nog steeds veel besmettin-
gen en overlijdens gemeld. Aan de bevolking wordt gevraagd 
om zichzelf te beschermen door zo veel mogelijk thuis te 
blijven. Maar dat zou voor de armen betekenen dat ze geen 
inkomen hebben, dus geen eten en drinken, en dat kan na-
tuurlijk niet. Daarbij komt nog dat er geen gas is, of dat gas 
onbetaalbaar is. Een hele zorgelijke tijd, waarvan vooral de 
armen het slachtoffer zijn.

In totaal zijn er het afgelopen jaar  8 nieuwe meisjes bijgeko-
men. Helaas hebben nog steeds veel kinderen in Sri Lanka 
dringend hulp nodig!

Helaas moest men een mangoboom omhakken omdat er 
een ziekte in zat. Maar er konden wel van de kokospalmen 
heerlijke kokosnoten geoogst worden! Dat is echt heerlijk fris 
om te drinken en ook om het vruchtvlees te gebruiken bij het 
koken.

De meisjes uit Ja Ela hebben een seminar van één dag ge-
volgd in een tehuis voor ouderen in Kelaniya. Deze is destijds 
opgezet voor oude mensen die op straat leefden. De meisjes 
en zusters gaan hier regelmatig een helpende hand bieden. 
Daarnaast hadden ze ook tijd om heerlijk op het nabijgelegen 
meertje te varen. Dolle pret!

LAATSTE NIEUWTJES:
In Ja Ela hebben de meisjes allemaal een baantje en sommi-
gen volgen daarbij nog een cursus. De scholen zijn hier ge-
sloten, ze volgen de lessen online. De afgelopen tijd hebben 
ze in Ja Ela last gehad van hevige regenval. Helaas heeft dat 
geleid tot schade aan het dak, wat gelukkig snel gerepareerd 
kon worden. Wij zijn in staat om hierbij te helpen, omdat we 
voor het onderhoud van de gebouwen een apart ‘potje’ heb-
ben.  Ze hebben hier, naast de hoge gasprijs, ook problemen 
met de gas toevoer. Zuster Amatha gaat buiten en plekje cre-
eren, waar ze op een houtvuur kunnen koken. De zusters en 
kinderen hebben de laatste tijd kokoswijn (zonder alcohol) 
gemaakt. Deze fl essen wijn geven ze weg als kerstgeschenk-
je aan de mensen die wel eens iets voor hen doen.

In de andere tehuizen gaat alles goed. Niemand heeft coro-
na gekregen en daar zijn we heel erg blij mee.  In Katupotha 
mogen de kinderen weer naar school, maar het is in elke re-
gio verschillend. In Kelaniya bijvoorbeeld, mogen de oudste 
meisjes om de dag naar school en de kleintjes elke dag. De 
afgelopen weken stonden examens en overgangstoetsen 
op de agenda. Normaal hebben de kinderen een paar weken 
kerstvakantie, maar dit jaar hebben ze maar 3 dagen vrij. Dit 
om de achterstanden op school in te kunnen halen. Er zijn 
ook verjaardagen gevierd met lekkere taart, en natuurlijk 
werd er voor de jarige gezongen. 



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

EXTRA HULP:
In alle tehuizen hebben ze te 
maken met een gebrek aan 
gas en hele hoge gasprijzen 
en hoge prijzen voor water en 
elektriciteit. Ook groentes en 
andere boodschappen zijn 
veel duurder geworden. Ze 
hebben onze hulp nu zeker 
heel hard nodig!! We gaan 
kijken hoe we ze nog meer 
kunnen helpen. 

BEDANKT!!
Wij bedanken iedereen die ons 
het afgelopen jaar gesteund 
heeft, zodat wij voor de kin-
deren konden blijven zorgen. 
Alleen de toeristenmarkten in 
Oostkapelle zijn doorgegaan. 
Verder hadden we geen extra 
inkomsten van markten, fancy 
fairs of PowerPointpresenta-
ties. We waren dus ontzettend 
blij met onze vaste donateurs, 
de opbrengst van de collectes 
van kerken en de mensen die 
ons een gift hebben gegeven. 
Zeker in deze moeilijke tijd heb-
ben ze in Sri Lanka onze steun 
heel hard nodig!

DANK U WEL!!   

ZUSTER AMATHA: 
We zijn heel blij om u te vertellen dat zuster Amatha sinds 27 
september terug is in Sri Lanka, na 1 jaar en 8 maanden weg 
te zijn geweest vanwege de beperkte reismogelijkheden in 
verband met Covid-19. Het was een ontroerend en blij weerzien 
met de kinderen en de zusters. Helaas was haar moeder 
besmet geraakt met het corona-virus en zij overleed al een 
paar dagen na de terugkeer van zuster Amatha. Gelukkig heeft 
ze haar moeder nog kunnen zien en spreken.

KERST: 
In alle tehuizen zijn ze nu druk bezig met kerstversieringen en 
het maken van kaarten. Er worden kersttaferelen gemaakt, 
kerststalletjes opgezet en kerstbomen versierd. De meiden 
hebben hier heel veel plezier in. Omdat er geen lockdown is 
afgekondigd, willen ze dit jaar met z’n allen Kerst vieren in 
Kelaniya. Wat heerlijk dat zuster Amatha nu weer samen met 
de kinderen Kerst kan vieren!

Meer updates? www.stichtingnetherlandssrilanka.nl 
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Fijne Kerstdagen en de Allerbeste Wensen voor 2022


