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De vakantieperiode voor ons in Nederland zit er (voor de 

meesten van ons) weer op. De scholen zijn weer begonnen en 

ook op Sri Lanka. Maar er is wel veel veranderd. De kinderen 

in het kinderhuis zijn graag na schooltijd weer graag in hun 

kinderhuis. Veilig. Want de onrust is er nog wel. Niet alle kin-

deren zijn teruggekomen naar het kinderhuis. Soms vindt fa-

milie het niet veilig genoeg en houdt de kinderen thuis of bij 

familie. Mag wel niet als ze door jeugdzorg in het  kinderhuis 

zijn geplaatst, maar familie………...laat ze niet weer die ‘ vrije’  

samenleving ingaan. Triest. Op de scholen zitten de klassen 

dus toch echt nog niet vol.  Maar nu?  

In Lama Gramaya is door onze hulp voor de kinderen een veel 

veiliger gevoel ontstaan. Kon men jarenlang zo maar vanaf de 

weg het terrein van het kinderhuis oplopen, dat is nu goed 

aangepast. Niet leuk, maar een grote en veilige muur geeft 

bescherming. Met bijdragen van schrijfouders en door de 

steun vanuit huize De Ingelanden in Utrecht konden wij een 

veilige muur om het kinderhuis laten realiseren. En daar zijn 

de kinderen 

wat blij mee.  

 

De actuele situatie op Sri Lanka en de kinderen  

Wat vindt U in deze 

nieuwsbrief:  ACTUALITEIT 
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Het was toch een mooie entree naar 

Lama Gramaya. Twee betonnen 

pilaren en daar hangt een hek aan.  

Aan weerszijden een beetje gaas, 

roest snel hoor, maar de kinderen 

weten dat ze daar binnen moeten 

blijven. Maar dat is nu véééééél 

beter. Over de muur kan men altijd 

wel maar dan  niet als impuls zo maar 

naar binnen lopen. Dat geeft de 

kinderen rust. 

 

Wij hopen van de zusters binnenkort 

weer rapportages te ontvangen over 

de kinderen. Wij zijn al blij dat ze 

hebben kunnen melden dat de 

meeste kinderen weer naar school 

gaan, maar…….na schooltijd snel 

terug naar het kinderhuis.  

 

Voor de saamhorigheid hebben de 

kinderen ook de beschikking 

gekregen over veel  mooie 

muziekinstrumenten. Mogelijk 

geworden door de band met 

schrijfouders en hun kinderen…...die 

ook een betrokkenheid  met kinderen 

op Sri Lanka hebben. gekregen. 

Speciaal natuurlijk in  Lama 

Gramaya. Dus mooie plaatjes kunnen 

wij steeds weer laten zien. 

 

Nadere informatie? 

Mail naar 

 hanwella@ayubowan.org 

 

Vr.gr. 

 

Bert & Bea Krijger, Soest 


