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Vorig jaar is er veel gebeurd op Sri Lanka. Honderden doden 

door de aanslagen met Pasen. Overal maatregelen ter beveili-

ging. Kinderhuizen moesten de kinderen wel even ‘binnen’ 

houden voor de veiligheid. De schrijfouders en sponsors heb-

ben het mogelijk gemaakt om een veilige muur om het kinder-

huis te bouwen. Maar…….ondanks dat ……...werden kin-

deren toch ‘thuis’ gehouden. Mag niet maar er mag veel niet. 

Families van veel kinderen waren bang en zij hebben  ‘denken 

zij’ een veiliger plek gevonden. Weten wij niet zeker maar op 

zo’n afstand kunnen wij dat alleen maar constateren, als de 

zusters dat melden. En dan? 

Een bestuursdelegatie bezoekt eens per twee jaar de kinder-

tehuizen om de gang van zaken van dichtbij te bekijken. Heel 

serieus gezegd, wordt het geld gebruikt volgens de met de lei-

ding gemaakte afspraken. En in Lama Gramaya doen ze het 

heel goed. Kunnen wij verder helpen. En dan? Het bezoek 

was in februari en daarna wordt het maart. En dan Corona. 

Met ernstige gevolgen. Lock down. Binnen blijven. En onder-

wijs dan? Dat 

kon gelukkig 

worden opge-

vangen door 

zusters van 

‘buiten’ die 

binnen onder-

wijs geven.  

De actuele situatie op Sri Lanka en de kinderen  

Wat vindt U in deze 

nieuwsbrief:  ACTUALITEIT 
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Er is dus heel wat veranderd in Lama 

Gramaya. Maar gezien de omstandig-

heden doen ze het goed. Nog wel 

meer dan 40 kinderen. Maar omdat er 

meerdere kinderen weg zijn is er 

weer een wachtlijst gemaakt. Als uw 

schrijfkind vertrokken is…..willen wij u 

graag ‘nieuwe’ kinderen voorstellen. 

En het bezig zijn binnen de muren…. 

Daar hebben wij wat op gevonden. 

Als ze weer naar buiten mogen na de 

lock down….fietsen. Moet je ook 

leren. Dus uit de algemene middelen 

hebben wij fietsen laten aanschaffen 

om te oefenen. Niet voor alle 

kinderen, eerlijk delen moet je ook 

leren en vroeg mee beginnen☺.  

Nog meer? Ja, uit de algemene 

middelen wordt de speeltuin opge-

knapt. Dus binnen de muren blijven 

betekent ook dat je je kunt vermaken. 

Nog meer interessant? Ja zeker. Het 

ICE-project (Intensieve Cursus 

Engels ) dat een paar jaar geleden is 

opgestart heeft geweldig resultaat. 

Veel van de kinderen kunnen zich 

goed in het Engels verstaanbaar 

maken. Voor hun toekomst. Daarom 

op de voorpagina ook Thank You.  

 

Meer informatie? Komt snel. Wij 

houden u op de hoogte. Eerst weer 

meer horen/lezen uit Lama Gramaya. 

Nadere informatie? 

 hanwella@ayubowan.org 

 

Vr.gr. 

 

Bert & Bea Krijger †, Soest 


