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Natuurlijk volgen wij het trieste nieuws dat ons bereikt 

vanuit Sri Lanka. Dagelijks meer treurige berichten. Maar 

lukt het om contact te hebben met de zusters in Hanwel-

la? Moeilijk. Al lange tijd is de communicatie niet zo goed 

als die geweest is. Het kan weken duren voor wij iets via 

mail of zo kunnen vernemen. Door slechte weersomstan-

digheden en uitvallen van elektriciteit geen contact. Maar 

vandaag toch via de telefoon informatie over de stand van 

zaken in Lama Gramaya kunnen krijgen. De belangrijkste 

zin uit het verhaal is ‘Op dit moment zijn we goed en vei-

lig’.  Maar hoe zit het verder? De kinderen zijn heel ver-

drietig. Velen kunnen er niet van slapen. Gezien de huidi-

ge situatie zingen de kinderen als ze uit school komen 

zachtjes troostende liederen. Maar…...regelmatig kunnen 

ze niet naar school. Het moet wel veilig zijn 

en dat kan per dag veranderen. Maar is het 

wel veilig in Lama Gramaya zelf? Ernstige 

twijfels. Het is een groot en open terrein. Het 

hoofdterrein heeft een gewoon hek en dat is 

voor de kinderen voldoende. De cottages 

buiten het centrale terrein…….loop je zo 

naar binnen. Omdat er nu minder kinderen 

zijn van een jaar geleden ( toen 75), kunnen de 40 kin-

deren van nu bij elkaar op het centrale terrein. Maar ja, 

een simpel hek, is dat veilig genoeg voor indringers? Het 

moet veiliger. Een muur er omheen. Want hoewel kin-

deren van vele gezindten in Lama Gramaya verzorgd wor-

den, wordt het kinderhuis geleid door de zusters van de 

orde van de Goede Herder. Een katholieke organisatie. De 

vele christelijke organisaties kunnen niet allemaal extra 

beveiligd worden dus moeten ook zelf maatregelen ne-

men. Daarvoor vragen ze ons steun. 

De situatie op Sri Lanka en onze kinderen  

Wat vindt U in deze 

nieuwsbrief:  ACTUALITEIT 
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Wij hopen u snel nog meer informatie te kunnen 

verstrekken. Het gaat ons allemaal aan het hart. Als 

organisatie Ayubowan bestaan wij al 40 jaar. Zo slecht (zeg 

triest) is het heel lang niet geweest op Sri Lanka. En voor de 

kinderen. 

Contact?  Graag mailtje naar hanwella@ayubowan.org 

 

Het is 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. En 

andere mensen?  Moeten die er 

buiten blijven? Ja. Doen ze dat ook? 

Dat is de vraag.  

 

De zusters vragen ons of wij mee 

willen denken en…..kunnen bijdragen 

aan veilige omheining van het 

kinderhuis.  Dat willen wij. Dus 

wachten wij de nadere informatie af. 

Hopelijk komt dat snel. Moet ook de 

communicatie beter werken en dat 

was de laatste tijd al erg moeilijk. 

Door de weersomstandigheden en 

regelmatige stroomuitval kwam er 

geen nieuws via internet c.q. e-mail. 

tot vandaag ( 28-4-2019) de telefoon 

van één van de zusters. Gelukkig.  

Want de kinderen hebben recht op 

een veilige omgeving om op te groeien 

en zich voor te bereiden om een leven 

in een verdraagzame samenleving.  

        AYUBOWAN 

 

Slechts een paar maanden 

geleden was het nog zo mooi.  

En nu???? 


