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Beste Sponsors, 

 

Het  nieuwe jaar 2019  is inmiddels al weer ruimschoots aangebroken en daarom willen wij met u terugblikken 

op 2018 en vooruitkijken naar plannen voor 2019. 

 

Als bestuur van  Stichting Kinderhulp Sri Lanka kijken we met een heel positief gevoel terug op 2018 

De activiteiten die we hadden willen doen zijn niet allemaal gelukt,  maar vooral door de eenmalige donatie uit een 

nalatenschap hebben we weer een mooie financiële buffer kunnen opbouwen waardoor we  ook een nieuw project 

hebben kunnen opstarten. Dit betreft het  jongenstehuis “Gothama Boys Home “  in Panadura. 

Dit jongens tehuis biedt ruimte aan ca 30 kinderen. Door achterstallig onderhoud en enkele grote gebreken die de 

veiligheid belemmeren zijn er momenteel echter maar ca 10 kinderen ondergebracht. 

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het jongenstehuis, hekwerk geplaatst, de entree vernieuwd , plafond 

en ventilatoren aangebracht in 2 slaapkamers , tevens verlichting  in de slaapzalen laten maken  en het nodige 

schilderwerk.  En natuurlijk als alles klaar is worden er  nieuwe bedden geplaatst! 

Bovendien hebben ze een nieuwe televisie gekregen om met de Kerstdagen naar mooie uitzendingen te kunnen 

kijken. 

 

Onze projectleider bij dit project is Priyantha, die al jaren samenwerkt met een andere Nederlandse Stichting SHW. 

Zijn inzet heeft er toe geleid dat we een vliegende start gemaakt hebben bij dit project. 

 

Diverse projecten. 
Ook dit jaar hebben we een grote hoeveelheid brillen naar Dr Goodewardene en haar assistent Nimal gebracht. 

We hebben bij het kindertehuis Vishaka onderhoud laten verrichten, hoofdzakelijk schilderwerk. 

We hebben diverse malen sponsorgezinnetjes bezocht en schoolkinderen voorzien van schoolmaterialen. 

De meisjes van Vishaka hebben ook nieuw ondergoed gekregen. 

 

De naaischool draait nog steeds prima, we hebben opnieuw 24 meisjes een opleiding kunnen geven. 

Hoewel er enige zorg is over de continuïteit omdat de school en de gebouwen eigendom zijn van de Buddhist Sociaty 

blijven we dit project steunen. De dames doen geweldig hun best en we hebben er vertrouwen in dat dit goed blijft 

gaan. 

 

We hebben een nieuw  sponsorgezin in Kalutara dat enkele keren is bezocht en in ons programma is opgenomen. 

Piyumi is een van de meisjes uit Vishaka children home die nu zelf moeder is. Shamila ook een van de meisjes uit 

Vishaka heeft inmiddels 2 kinderen en doet het heel goed. Mooi om te zien wat onze hulp voor ze betekent. Verder 

worden nog steeds enkele gezinnen met gehandicapte kinderen bezocht en ondersteund. Het gezin in Mathugama met 

hun 6 kinderen gaat nog steeds goed, telkens zien wij weer vooruitgang in het gezin. 

 

Plannen2019 
We willen verder gaan met de verbouwing en herstel van het jongenstehuis zodat er zeer binnenkort weer minimaal 30 

jongens geplaatst kunnen worden. 

De overige kleinschalige projecten bij sponsorgezinnetjes en de naaischool gaan uiteraard door. 

Ook wordt de inzameling van brillen voortgezet. In februari brengen we weer brillen naar Dr Goonewardene. 

Dit alles was alleen mogelijk door jullie financiële bijdrage waarvoor  heel hartelijk dank. 

 

Onze DANKJEWEL gaat uit naar al onze sponsors, die elke maand trouw hun bijdrage overmaken. Tevens naar met 

name het nalatenschap van Mevr. A.A. Schnabel-Proosten, waarmee wij het jongenstehuis hebben verbouwd. 

Nogmaals DANKJEWEL allemaal, wij kunnen het niet alleen maar met UW HULP kunnen wij de kinderen iets 

bieden wat zij nodig hebben!  


