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Beste schrijfouders en sponsors van Lama Gramaya, 

Hierbij mijn eerste nieuwsbrief aan u. In de voetstappen treden van Bert en Bea, dat valt niet mee. De 

afgelopen maanden heb ik regelmatig contact met Bert gehad, en de ontzettende betrokkenheid en 

gedrevenheid waarmee hij over Lama Gramaya, de kinderen en de zuster praat zijn ontzettend mooi om 

te zien. Samen met Bea heeft hij zich jarenlang ingezet voor het tehuis en het contact met jullie 

onderhouden. Ik zie aan hoe goed de kinderen het er hebben en de goede staat waarin het tehuis is, dat 

ze jarenlang ontzettend goed werk hebben gedaan. Met jullie hulp als fundament. Ik zal mijn best doen 

het werk van Bert en Bea zo goed mogelijk voort te zetten.  

Het coronavirus is op Sri Lanka helaas ook weer flink opgelaaid, er is een lockdown. Volgens de laatste 

berichten die ik een paar dagen geleden van de zuster heb ontvangen zijn de kinderen en zijzelf gelukkig 

gezond. De kinderen blijven ook tijdens de lockdown in het tehuis en doen daar hun dagelijkse 

activiteiten; yoga, tuinieren, studeren, handwerken, spelletjes en ontspanning.  

Zoals jullie eerder van Bert al hebben begrepen is de speeltuin gerenoveerd. Aan de foto’s te zien is het 

mooi geworden, de kleintjes vermaken zich er ontzettend goed. De zuster benadrukt hoe blij ze zijn met 

het nieuwe hek. Ook de aangeschafte fietsen worden goed gebruikt. Ondanks de omstandigheden gaat 

het dus ontzettend goed met ze. Ze hebben een veilige plek en alles wat ze nodig hebben, door jullie 

steun. Op de volgende pagina’s heb ik foto’s bijgevoegd die zuster Bernadette heeft doorgestuurd.   

Er staan nog een paar kinderen op de wachtlijst, die heel graag een schrijfouder zouden willen. Twee van 

u is al een nieuw kindje van de wachtlijst gaan sponsoren, ontzettend bedankt daarvoor! Deze steun 

maakt voor hen het verschil. Mocht u er nog wel een schrijfkindje bij willen, dan stuur ik met plezier 

informatie en foto’s door van de kinderen op de wachtlijst.  

Deze maand zal de halfjaarlijkse overboeking weer worden gedaan. Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp 

aan de kinderen!  

Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u nog wel een kindje steunen of kent u iemand die dit mogelijk wel zou 

willen, ik hoor graag van u via hanwella@ayubowan.org.  

Hartelijke groet, 

Esther de Boer  
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