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SITUATIE IN SRI LANKA:
Helaas is er nog niets veranderd. Het eten en drinken wordt 
nog steeds duurder. Voor de benzine hanteren ze een sys-
teem met een QR-code. Ze krijgen maar 10 liter per week. 
Dat maakt het voor zuster Amatha nog steeds erg moeilijk 
om alle tehuizen te bezoeken. Er is maar een paar uur per 
dag elektriciteit. Het is al vroeg donker, en dan is er geen 
licht. Dit zorgt ervoor dat er veel gestolen wordt. Gas is er bij-
na niet en ontzettend duur. Mensen die protesteren worden 
opgepakt en opgesloten. Een hele trieste situatie. En helaas 
is er ook geen zicht op dat de situatie snel zal verbeteren.

LAATSTE NIEUWTJES:
Door de hevige regenval is het dak beschadigd van het te-
huis in Ja Ela. Er is ook veel schade aan de tuinmuren in 
Kelaniya en Katupotha. We hopen dat ze snel hersteld kun-
nen worden, zodat de kinderen veilig zijn. Zuster Amatha zal 
voor deze werken offertes aanvragen. Hopelijk worden de 
kosten niet te hoog en kunnen we ze betalen. Het is belang-
rijk om de tehuizen goed te blijven onderhouden, zodat de 
kinderen een veilig tehuis hebben. In Katupotha is ook een 
nieuwe grote watertank nodig.

SCHOOL:
De regering heeft de scholen gesloten van 23 december tot 
1 januari. Daarna zijn ze weer gesloten van 15 januari tot 15 
februari i.v.m. examens. 

Voor het nieuwe schooljaar, wat in januari begint, hebben 
ze nieuwe boeken en andere spullen nodig. Ook deze be-
nodigdheden zijn ontzettend duur geworden. We kunnen 
gelukkig iets extra’s geven omdat een school in Ovezande 
een “kerstmansponsorloop” en een kerstmarkt houdt. En de 
opbrengst is voor onze stichting. Heel fi jn!

Er zijn weer een paar meisjes afgestudeerd. Sommigen zit-
ten nog op de uitslagen van hun examens te wachten om te 
horen of ze door zijn naar het volgend schooljaar.

KOKOSNOTEN:
Afgelopen maand hadden ze een grote oogst kokosnoten 
die ze met gevaar voor eigen leven oogsten. Genoeg om zelf 
te gebruiken en te eten en ook nog om kokoswijn (zonder 
alcohol) te maken. Ze hadden een order gekregen om een 
aantal fl essen kokoswijn te maken. Hiermee hebben ze weer 
wat verdiend. Het is ook fi jn dat ze zoveel groente en fruit uit 
hun eigen tuin kunnen oogsten.
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KERST:
De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang. De kinderen 
zijn samen het huis en de kerstbomen aan het versieren, en 
natuurlijk wordt de kerststal neergezet. We hopen dat ze weer 
met alle kinderen samen kerst kunnen vieren. Zr. Amatha doet 
haar best om via het QR code systeem wat ze daar hanteren 
genoeg benzine te krijgen. Als zij genoeg weet te verzamelen 
dan zal zij de andere kinderen naar Kelaniya halen om daar 
Kerst te vieren.

BEDANKT!
Alle donateurs en iedereen die ons het afgelopen jaar een gift 
heeft gegeven of een sponsoractie voor ons heeft gedaan: HEEL 
HARTELIJK BEDANKT! Met jullie geldelijke ondersteuning 
kunnen wij de kinderen in Sri Lanka blijven helpen. Daar zijn we 
u heel dankbaar voor.  
Ook namens alle zusters en kinderen: DANK U WEL!

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

Onkosten:
Wilt u de nieuwsbrief per mail in plaats van per post ontvangen? 
Dan graag een berichtje naar de secretaris:  
secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl 
We willen zoveel mogelijk kosten besparen!

Fijne Kerstdagen en de allerbeste 
wensen voor 2023!


