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SITUATIE IN SRI LANKA:
Zr. Amatha laat ons weten dat de situatie in Sri Lanka elke 
dag moeilijker en zorgelijker wordt.  Er is een tekort aan voed-
sel, brandstof en medicijnen. In de ziekenhuizen ontstaan er 
ook steeds meer tekorten. Er zullen steeds meer etenswaren 
alleen op rantsoen te verkrijgen zijn. Mensen staan in rijen 
te wachten om voedsel en brandstof te kopen. Vanwege de 
hoge brandstof-en energieprijzen worden de stroomvoorzie-
ningen in het hele land dagelijks uren uitgeschakeld. Mensen 
kunnen per dag slechts een klein geldbedrag opnemen. 
Vanwege het brandstof tekort, kan zr. Amatha ook de tehui-
zen niet bezoeken. 

DAGELIJKS LEVEN:
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te vertellen. Er worden 
verjaardagen gevierd, ze zingen samen en natuurlijk wordt 
er veel gedanst. Dat is een fi jne en goede uitlaatklep.
Gelukkig mogen ze weer en nu nog steeds naar school. Als 
de kinderen thuiskomen wordt er gegeten en huiswerk ge-
maakt. Daarna worden er huishoudelijke werkjes gedaan 
(o.a. stoelen matten) of in de tuin gewerkt en natuurlijk 
wordt er ook gespeeld en plezier gemaakt.

Examens worden uit-
gesteld omdat er geen 
geld is om papier en inkt 
te kopen voor de prin-
ters. Ze zijn bang dat de 
scholen weer gesloten 
worden. Hoe gaat dit 
verder?

Ondanks de grote zorgen zijn 
ze dankbaar dat iedereen ge-
zond is. De problemen in het 
land worden met de kinderen 
besproken, zodat ze ook be-
grijpen waarom bepaalde din-
gen niet kunnen of dat ze heel 
zuinig moeten zijn. 
Het is belangrijk dat de kinderen zelf ook op de hoogte zijn 
van de situatie in het land.De zusters proberen zoveel moge-
lijk eten, wat bewaard kan worden, tegelijk te kopen.
Zr. Amatha wilde een generator kopen, maar dat heeft geen 
zin omdat er ook geen petroleum te koop is. En zonnepanelen 
zijn onbetaalbaar.

HULP:
De meisjes waren met het busje naar een sportevenement 
gegaan. Maar ze kwamen zonder benzine te staan en ze 
konden nergens benzine krijgen. Aardige mensen hebben 
hen toen thuisgebracht. Met zijn allen in een klein vracht-
autootje!



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

INDEPENDENCE DAY:
Op 4 februari hebben ze Independence Day 
(Onafhankelijkheidsdag) gevierd. Buiten hadden de zusters 
alles leuk versierd. Er werden spelletjes gedaan, en er was 
voor iedereen wat lekkers. De kinderen droegen traditionele 
kleding. De dag begon met het hijsen van de vlag van Sri 
Lanka.

Met vriendelijke groeten, het bestuur: Voorzitter
Elsbeth Sanderse- van den Berg

Secretaris
Tanja Uitterhoeve- Geene

Penningmeester
Jos Uitterhoeve

ANJANA EN KUMARI 21 JAAR:
Anjana is het eerste meisje die bij zr. Amatha kwam na de 
tsunami. Zij was toen 1 jaar en 3 maanden, ze verloor haar vader, 
moeder, broer en zus. Ze is heel goed opgevangen en met liefde 
grootgebracht. Zij heeft een opleiding tot kinderverzorgster 
gedaan en ze is nu een opleiding schoonheidsspecialiste aan 
het doen. Hierna wil ze een baan zoeken. Ze is de zusters heel 
dankbaar voor alle liefde en hulp. Zij en de meisjes zijn nu haar 
familie!
Kumari was 10 jaar toen ze bij zr. Amatha kwam. Ze heeft nog 
een ernstig zieke vader, maar daar is geen contact mee mogelijk. 
Nadat ze haar schooltijd heeft afgerond is ze gaan werken in 
het tehuis voor dakloze ouderen, waar ze nu ook woont. Het is 
vlakbij het tehuis in Kelaniya, ze heeft nog veel contact met de 
meisjes en de zusters. Naast inwoning en verzorging, krijgt ze 
een kleine vergoeding voor haar werk, dat op een spaarrekening 
wordt gezet.  
Het is fijn om te zien hoe de meisjes zich ontwikkeld hebben tot 
mooie, lieve, aardige jonge vrouwen. Door hun opleiding kunnen 
ze een baan zoeken en in de toekomst voor zichzelf zorgen! 
We zijn dankbaar en blij dat we met uw hulp deze meisjes een 
toekomst kunnen geven!  

Het mag weer!
Wilt u meer weten over de kinderen in de tehuizen en het mooie Sri Lanka?
Wij komen graag een Power Point Presentatie geven!
Bedankt!

We zijn blij en dankbaar dat verschillende kerken in Zuid Beveland de 
opbrengst van de vastenactie aan onze stichting schenken!


