
Stichting 
  Netherlands
          Sri Lanka

AUGUSTUS 2022NIEUWSBRIEF 

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

SITUATIE IN SRI LANKA:
De situatie is helaas nog steeds heel zorgelijk. Het wordt met 
de dag moeilijker om aan eten te komen. Gas, elektriciteit, 
medicijnen zijn er bijna niet of onbetaalbaar.  
Er zijn al mensen gestorven, omdat ze zo lang in de rij, in de 
brandende zon, staan te wachten en dan bezwijken ze door 
de hitte. Begin juli is er een grote landelijke demonstratie ge-
weest, waar de zusters en de oudste meisjes ook aan meege-
daan hebben. Helaas wordt de sfeer ook steeds grimmiger. 

De president is nu eindelijk afgetreden en gevlucht naar het 
buitenland. De premier is nu interim-president, maar die wil-
len de mensen ook snel weghebben. Hij is ook medeschuldig 
aan deze verschrikkelijke, bijna uitzichtloze crisis. Er komen 
nu nieuwe verkiezingen.

TEHUIZEN:
De zusters en meisjes zijn nog steeds bezig om zoveel mo-
gelijk stukken tuin te beplanten met o.a. boontjes, zoete 
aardappelen, aubergines, sla en fruit. Zodat ze altijd iets te 
eten hebben. 
Ze hebben nu al verschillende dingen kunnen oogsten. In het 
meertje, bij het tehuis voor ouderen, hebben ze jonge vis-
jes uitgezet, zodat ze over een poosje ook vis hebben om te 
eten. Dit tehuis staat vlakbij het tehuis in Kelaniya. 
De meisjes en zusters gaan daar geregeld helpen of ze gaan 
er zingen of dansen voor de ouderen daar. 
Fijn dat ze zo leren om voor anderen te zorgen.

Zuster Amatha liet ons pas weten dat ze gelukkig weer een 
aantal balen rijst heeft kunnen kopen. 
De scholen zijn gesloten. Ze hopen dat ze snel weer open-
gaan.
Ondanks alle ellende en slechte vooruitzichten, blijven de 
zusters en kinderen gelukkig positief en zie je op de foto’s 
vrolijke gezichten. Ze blijven dansen, zingen, spelen en ver-
jaardagen vieren.



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

WERKOPDRACHTEN:
De meisjes in Ja Ela hebben 11 juli hun naaiopdracht afgerond: 
werkpakken naaien voor het personeel op de luchthaven. 

Helaas kunnen ze nu bijna geen opdrachten uitvoeren, omdat 
er het grootste deel van de dag geen elektriciteit is.

Een van de meisjes is nu kapster en het was de bedoeling om 
een salonnetje te openen voor haar. Maar in deze moeilijke tijd 
is dat geen optie. Ze knipt en krult nu de meisjes uit het tehuis. 

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

Secretaris
Tanja Uitterhoeve- Geene

Penningmeester
Jos Uitterhoeve

FANCY FAIR:
Net voordat corona uitbrak hadden we een 
PowerPointpresentatie gegeven aan de kinderen van een 
school uit Heinkenszand. 
Ze zouden een Fancy Fair voor ons organiseren, maar die 
kon helaas niet doorgaan. Dit jaar kon het gelukkig wel en op 
18 mei mochten we een cheque met een prachtig bedrag in 
ontvangst nemen! 
BEDANKT! Hierdoor konden we een extra bedrag voor eten 
overmaken.

PowerPoint Presentaties:
Wilt u meer weten over onze tehuizen in Sri Lanka?
Wij komen graag bij u een PowerPoint Presentatie geven!

We zijn dankbaar voor de extra giften die we de afgelopen tijd 
hebben gekregen. Ook collecteren verschillende kerken voor onze 
stichting. 
Dat is erg fijn!
En natuurlijk zijn we heel blij met onze trouwe donateurs, waardoor 
we voor de kinderen kunnen blijven zorgen in deze moeilijke tijd!
 

MARKTEN:
Deze zomer staan we elke donderdag: 10.00 uur - 19.00 uur, 
tot eind september, op de toeristenmarkt in Oostkapelle. 
We staan op zaterdag 13 augustus ook op de markt in 
Colijnsplaat.


