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                                                                                                               Holten, april 2018 
 
 
Beste schrijfouders, 
 
Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief over het Lourdes Girls’ Home. 
Het meeste nieuws gaat over mijn bezoek aan het tehuis, afgelopen februari.  
Het mailcontact met het tehuis verloopt al een tijdje moeizaam. Tijdens mijn bezoek heb ik 
dat met de Zusters besproken. Het blijkt dat zij voor het internet een bepaalde databundel per 
maand hebben. In principe zou die bundel ruimschoots voldoende moeten zijn, maar al een 
poosje blijkt voor de maand nog maar half voorbij is hun databundel al op te zijn. Het 
vermoeden bestaat dat ze zijn gehackt, en dat iemand anders gebruik maakt van hun data. Tot 
nu toe is dat probleem nog niet opgelost. Gelukkig konden we terwijl ik daar was uitgebreid 
bijpraten, dus heb ik toch nog het een en ander aan nieuws voor u. 
In oktober werd het jaarlijkse kerkfeest gevierd. Er worden dan een aantal speciale missen 
gehouden, en iedereen loopt mee in een processie door Malkaduwawa. In het verleden ben ik 
een keer daarbij geweest, en het verraste me dat er na de mis en tijdens de processie buiten 
vuurwerk werd afgestoken. Een heleboel geknal, blijkbaar hoort dat erbij. 
De hele maand oktober heeft het veel geregend.  
 
Een aantal meisjes deed hun eerste communie (Nethmi, Nadeesha, Tharushi en Dulangika). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: Nadeesha, Nethmi, Sister Annie Mary, Tharushi en Dulangika. 
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Voordat de meisjes voor de kerstvakantie naar huis gingen werd bij het tehuis op 12 december 
het kerstfeest gevierd. De weken daarvoor was iedereen druk bezig geweest met het maken  

 

 
 

 
 
van decoraties voor de kerst, en die werden na de viering verkocht. Bij de kerstviering traden 
de meisjes op voor familie en mensen uit de parochie in een kerstspel, met zang en dans.  
Na afloop gingen de meeste meisjes voor vakantie met hun familie naar huis; slechts twee 
bleven in het tehuis, en vierden daar kerst samen met de Zusters.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin januari was iedereen weer terug; het nieuwe schooljaar begon in de eerste week van 
januari. Tijdens hun vakantie kwam het kerstpakket aan, bij terugkomst in het tehuis kreeg 
iedereen haar cadeautje. 
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Eind januari kwam ik in het tehuis aan. Onderweg naar Kurunegala heb ik ook nog Sister 
Catherine bezocht; nadat zij uit het tehuis was overgeplaatst heb ik nog steeds contact met 
haar gehouden. Het grootste deel van de maand februari verbleef ik in het tehuis, met af en toe 
een onderbreking voor bezoek aan vrienden.                                                                          

Mijn verblijf verliep dit keer iets 
anders dan voorgaande jaren. Bij 
mijn aankomst was Sister Shanika, 
de Sister Superior er niet. Ze heeft 
al heel lang problemen met haar 
rug, en ze was voor behandeling 
tijdelijk opgenomen in een 
speciale kliniek. Wel kon ik 
kennismaken met een nieuwe 
Zuster, Sister Annie Mary. Zij is 
een al oudere Zuster, voormalig 
lerares Engels. Ze heeft nu vooral 
de zorg voor de meisjes, en zij ziet 
erop toe dat het huiswerk goed 
wordt gemaakt. Ook de jonge 

Zuster, Sister Madushani helpt daarbij. Verder is er regelmatig nog een vierde Zuster 
aanwezig in het tehuis, Sister Dineshika. Voor haar werk als counselor is ze vaak weg, om 
workshops te geven, en problemen in andere tehuizen helpen oplossen, maar haar thuispost is 
het Lourdes Girls’ Home. 
 
Begin februari vierden we de verjaardag van twee 
meisjes. Een van hen was vorig jaar uit het tehuis 
terug naar haar ouders gegaan, maar zij kwam om 
haar verjaardag te vieren samen met haar moeder 
naar het tehuis. Eind van de middag moesten zij 
weer naar huis terug, maar met de rest van de 
meisjes vierden we nog een poosje door. Iedereen 
in een kring, met een grote trommel erbij, en met 
z’n allen zingen.  
 
 
 
Op 8 februari overleed de vader van Sister Shanika na een langdurig ziekbed. Op 10 februari 
werd hij begraven; alle Zusters en meisjes waren daarbij aanwezig. Zelf bracht ik dat 
weekeinde door bij mijn vroegere schrijfdochter en haar gezin, omdat ik graag ook wat tijd bij 
hen wilde zijn. Toen ik op zondagochtend naar het tehuis terug ging, kwam daar net een 
reisgezelschap aan. Het bleek een groep Nederlanders te zijn van een organisatie die er een 
paar jaar geleden voor heeft gezorgd dat het tehuis een nieuw gebouw kreeg. Het was leuk om 
met hen wat ervaringen uit te wisselen. 
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De voorgaande jaren heb ik steeds met alle meisjes een excursie gemaakt, maar dit jaar was 
dat door de rugproblemen van Sister Shanika niet mogelijk. In eerste instantie waren we 
daarom van plan in plaats van die excursie een feestje te geven, maar nu Sister Shanika’s 
vader gestorven is, is dat niet gepast. Na overleg besloten we om voor alle meisjes iets van 
nieuwe kleding te kopen. Natuurlijk kon niet iedereen tegelijk mee de stad in, maar in kleinere 
groepen was het geen probleem. Zoiets is iedere keer weer een belevenis op zich. De meisjes 
kregen te horen voor welk bedrag ze iets mochten uitzoeken, daarna ging een aantal met de 
bus naar de stad, terwijl ik met een van de Zusters en een paar van de kleintjes met een tuk-
tuk (een bromfietstaxi) volgden. Kurunegala is een grote stad, en er zijn ontzettend veel 
modewinkels. Ik geloof dat ik ze met de meisjes bijna allemaal heb gezien! Er moest 
natuurlijk van alles worden gepast, en wanneer dan eindelijk een keus was gemaakt bleek 
vaak de keus van een van de anderen net iets leuker, en dan moest er weer opnieuw worden 
gezocht. Heel vermoeiend, maar ook heel erg leuk. En zo’n tuk-tuk blijkt behoorlijk elastisch 
te kunnen zijn! We waren op een avond tot sluitingstijd van de winkels in de stad geweest, en 
toen we terug wilden gaan bleek de bus richting tehuis net weg. Dus zijn we met z’n allen met 
een tuk-tuk gegaan. Officieel passen op het bankje achterin twee tot drie personen. Wij waren 
met z’n zevenen! Drie op het bankje, alle drie een meisje op schoot, en een kleintje voorin 
naast de bestuurder. Gelukkig hoefden we niet erg ver, want het was wel erg vol en warm.  
Op 1 maart bezocht ik in een verzorgingstehuis voor oude nonnen Sister Therese, voor haar 
verjaardag. Het was fijn om haar te zien, samen met nog een oude non die vele jaren geleden 
ook in het Lourdes Girls’ Home werkte. Beiden zagen er erg oud en fragiel uit; ik bezoek hen 
ieder jaar even, en het is iedere keer weer de vraag of ze er het volgende jaar nog zullen zijn. 
Sister Therese is erg vergeetachtig, maar we waren heel blij elkaar weer te zien. 
 

De zondagavond voor mijn vertrek uit het tehuis gaven de meisjes me helemaal onverwacht 
nog een concert. Sister Annie Mary had geholpen om een aantal teksten in het Engels te 
schrijven, zodat alle aankondigingen ook voor mij te verstaan waren. Na afloop van het 
concert vierden we nog de verjaardag van de keukendame, met taart en dans.  
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Helaas kon het feest niet lang duren, want er brak een hevig onweer los, met enorme 
stortregens en windvlagen. Iedereen vluchtte haastig het tehuis in, waar ik daarna de rest van 
de avond nog bij de meisjes doorbracht. 
 
 

 
De volgende ochtend stond ik al heel vroeg op, dat is inmiddels traditie, om de meisjes naar 
school uit te zwaaien. Later op de ochtend nam ik daarna afscheid van de Zusters. 
Sinds ik weer thuis ben heb ik weer een keer contact gehad met het tehuis. De meisjes kregen 
begin april schoolvakantie vanwege het Singalese en Tamil Nieuwjaar. Op verzoek van de 
kinderbescherming zijn de meisjes niet voor de vakantie naar hun familie gegaan, maar 
allemaal in het tehuis gebleven. Wat de exacte reden daarvoor was is ook bij mij niet bekend. 
Waarschijnlijk is het u ook opgevallen dat er tegenwoordig veel werk wordt gemaakt van de 
kaarten die de meisjes sturen. Papier filigrein is een hobby van Sister Shanika, en zij leert de 
meisjes hoe zij dat moeten maken. Er worden zo niet alleen kaarten gemaakt, maar ook 
pennenbakjes, sleutelhangers, enzovoort. Alles staat in een kastje bij de kapel uitgestald voor 
de verkoop, er zijn hele mooie dingen bij.  
Tot slot wil ik u nog attent maken op de geheel vernieuwde website van Stichting Ayubowan.  
U vindt deze website op het adres: www.stichting-ayubowan.nl  
U vindt er veel informatie over de diverse tehuizen en het werk van onze stichting. 
Ik wens u allen een mooie zomer. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jenny van der Knaap. 
 
 


