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Beste sponsors, 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarom willen we graag als bestuur van Stichting Kinderhulp Sri Lanka 

terugblikken wat we afgelopen jaar 2019 zoal hebben kunnen realiseren. 

 

Verbandmaterialen, nieuwe deuren, een ontredderde vader geholpen met zijn twee kinderen, ondersteuning gegeven 

bij de uitbreiding of verbetering van woonruimtes, diverse hulpmiddelen verstrekt, babyshower etc., sponsorgezinnen 

hun bijdrage gegeven en weer contact gehad met het Gothama Boys Home in Panadura.  

 

Gothama boys home in Panadura. De slaapzalen zijn nu in orde, de nieuwe bedden staan erin en de zalen hebben 

een frisse kleur gekregen. 

Na de Kerst-vakantie zijn de eerste jongens weer gearriveerd! 

 

Dr.Goodewardena.  Zoals ieder jaar bezoeken we Dr.Goodewardena om onze gespaarde brillen af te geven. Deze 

brillen gaan naar het binnenland in arme gebieden, een bord met tekens wordt opgehangen en wie dat kan lezen mag 

de bril houden! 

Inmiddels is Dr.Goodewardena 92 jaar, dus haar adoptiezoon Nimal neemt haar werk over voor de arme mensen. 

 

Gezin in Panadura. Gezin met hun zoontje die ernstig gehandicapt is. Al eerder een nieuw matras gegeven, nu een 

liggende rolstoel zodat hij niet heel de dag op de grond  hoeft te liggen. Het toilet buiten gerenoveerd en het dak 

vernieuwd zodat het niet meer binnen regende. Materialen gekocht en de vader met hulp hun dak vernieuwd. 

 

Het sponsorgezin in Mathugama. Hun grote wens afgelopen jaar was een veranda om het huis, zodat Sanju met 

haar rolstoel naar buiten kon. Geen wateroverlast  meer, en de mogelijkheid om de was te drogen als het regent. 

Afgelopen september zijn de ramen geplaatst, zodat deze niet meer afgedekt worden met zwart plastic. Ze kunnen dus 

voortaan gewoon naar buiten kijken! 

 

Met het Singalese Nieuwjaar en afgelopen Kerstmis hebben we voedselpakketten en kleding verstrekt onder de 

minder bedeelde mensen, zodat zij deze feesten ook mee konden vieren. 

 

Sachini een meisje van 18 jaar met  de ziekte van Crone, geholpen met verbandmaterialen, nieuw matras en 

medicijnen. Zij heeft een buikoperatie ondergaan die niet goed is verlopen, en daardoor een blijvende open wond in 

haar buik heeft. 

 

Baby Shower in Wadduwa, eenmalige donatie van ‘n accu voor een meisje met een gehoor implantaat, Deze is 

accu is zeer kostbaar en gaat twee jaren mee, de eerste accu is gratis na de operatie en nu kunnen de ouders gaan 

sparen om straks zelf een nieuwe te kopen. 

Een fiets voor de familie Jagath om naar school te kunnen gaan buiten het dorp, een nieuwe schooltas en 

schoolmaterialen zodat hij niet zover hoeft te lopen naar de middelbare school. De bus is te duur, dus hij was heel trots 

en blij met zijn fiets! 

De naaischool draait nu geheel zelfstandig, hier geven wij onze hulp alleen als het echt nodig is. 

Met onze financiële adoptie jonge vrouwen uit het Vishaka Kindertehuis gaat het goed, zijn nu beiden moeder met 

hun eigengezinnetje. 

 

Wat er is gebeurt tijdens de Paasviering in Colombo, heeft een ernstig gevolg voor Sri Lanka. 

Nog steeds zijn er minder toeristen, dus minder werk, geen inkomen dus weer meer armoede. 

 

Namens de kinderen en hun families in Sri Lanka, dankt het bestuur van Stichting Kinderhulp Sri Lanka al onze 

sponsors voor hun trouwe bijdragen!  “AYUBOWAN” een lang gelukkig leven. 


