
Jaarverslag Stichting Netherlands Sri Lanka 2021

Het bestuur van de stichting heeft afgelopen jaar 4 keer vergaderd. Ér zrln 3 nieuwsbrieven
verzonden naar de donateurs en belangstellenden.
Deze nieuwsbrieven zijn op onze site te lezen.

l.v.m. de corona-epidemie konden we dit jaar helaas weer niet op werkbezoek.

Zuster Amatha kon eind september eindelijk terugkeren naar Sri Lanka. Na 1 jaar en 8
maanden in ltalië te zijn geweest.
Tijdens haar verblijf in ltalië had ze dagelijks contact met de zusters in Sri Lanka.
Met de kinderen en de zusters gaat het goed. ln de tehuizen zijn er gelukkig nog geen
zusters of kinderen besmet geraakt met het coronavirus.
De kinderen mochten na de kerstvakantie niet naar school i.v.m. de lockdown. Eind maart
gingen de scholen weer open. Maar begin augustus gingen ze gedeeltelijk weer dicht tot het
eind van het jaar. De zusters zijn druk bezig geweest met thuis- ondenruijs. M.b.v. van de
paar computers en de telefoontjes van de zusters. Daarnaast wordt er in de tuin gewerkt,
krijgen ze kook-en danslessen van de zusters. Ze doen heel erg hun best om de kinderen op
een leuke manier bezig te houden.

Er ztjn 4 nieuwe kinderen bijgekomen.

We zijn blij dat we dit jaar een extra gift konden geven, zodat er kerstcadeautjes konden
worden gekocht voor de kinderen. Ze mochten wel met samen Kerst vieren in Kelaniya.

Na hevige storm en regenval was er veel schade aan het dak van het tehuis in Katupotha.
Nadat zuster Amatha de begroting had overlegd, zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

Helaas konden er dit jaar weer geen PowerPoint Presentaties, Fancy Fairs en markten
plaatsvinden.
Het enigste wat doorging was, in de zomer, de toeristenmarkt in Oostkapelle.

Evenals vorige jaren gaan we door met onze fondswerving. Dit doen we o.a. door Power
Point Presentaties te geven en we staan op markten om spullen te verkopen en flyers uit te
delen.
Het aantal donateurs is iets teruggelopen.

Het bestuur bestaat per 31-12 2021 uit:
Voorzitter:
E. Sanderse-van den Berg

Penningmeester:
J.B. Uitterhoeve

Secretaris:
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Vastgesteld te Kloetin ge: 17 -01 -2022

"#:;x^*4q


