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Informatie algemeen 

Het is helaas al langere tijd onrustig in Sri Lanka. De economische situatie is de afgelopen jaren 

verslechterd. U herinnert zich vast de aanslagen op hotels en kerken in 2019 met Pasen. De aanslagen 

hadden tot gevolg dat het toerisme terugliep. Begin 2020 kwam daar nog eens de Covid pandemie 

overheen. De gevolgen hiervan zijn over de hele wereld merkbaar. Voor Sri Lanka betekent het dat er al 

heel wat jaren geen toeristen meer komen. En geen toeristen betekent geen buitenlandse valuta en 

geen inkomen. De regering heeft leningen uitstaan, die niet meer terug betaald kunnen worden. 

Ondertussen is het IMF betrokken bij de schrijnende situatie van het land. 

Het komt er op neer dat er eigenlijk een te kort is aan alles zoals voedsel, brandstof en medicatie. Soms 

is er uren lang geen elektriciteit. Ook zijn de mensen weer gaan op hout gaan koken (als er een maaltijd 

is). Gezien de situatie in het land heeft het bestuur besloten dat de Stichting Ayubowan dit jaar aan alle 

schrijfkinderen, die door u via de stichting gesponsord worden, vijf euro per maand extra te geven. 

Deze gelden gaan mee met de reguliere poolgelden. 

Informatie tehuis Yatiyanthota 

In Yatiyanthota hebben we te maken gehad met een wisseling van zusters. Zuster Annie heeft 

afgelopen maart een transfer naar een tehuis in het Noorden gekregen. Zij is daar Sister Superior 

geworden. Zuster Annie heeft mij toen ook verteld dat zuster Concepta de nieuwe zuster in 

Yatiyanthota zal worden. Op 20 juni ontving ik van zuster Annie het bericht dat zuster Concepta 

gearriveerd is in Yatiyanthota. Zuster Annie heeft gezorgd dat ik de contactgegevens van zuster 

Concepta en ze heeft zuster Concepta ook verteld over de Stichting Ayubowan. Het is een warme 

overdracht op afstand, waar ik zuster Annie dankbaar voor ben.  

Ondertussen hebben zuster Concepta en ik ons aan elkaar voorgesteld. De eerste contacten zijn gelegd. 

Zuster Concepta komt van de Nawwalapitiya community in Kandy, waar zij de laatste vijf jaar 

gestationeerd was. Van oorsprong komt zij uit Manner. In Yatiyanthota gaat zij o.a. zorg dragen voor de 

schrijfkinderen van de Stichting Ayubowan. Veel van de schrijfkinderen wonen thuis bij hun familie. De 

zuster heeft in de korte periode dat ze in Yatiyanthota aanwezig is al vier kinderen en hun families thuis 

bezocht. Overigens zijn alle schrijfkinderen gelukkig nog aanwezig. Er zijn geen kinderen verhuisd. Naar 

school gaan is op dit moment gezien de situatie in het land behoorlijk ingewikkeld. De zuster geeft aan 

dat het reizen lastig is. Daarnaast is de school ook maar drie dagen in de week geopend. 
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Poolgeld  

Nu de contacten met zuster Concepta gelegd zijn kan ook het poolgeld weer naar Sri Lanka gestuurd 

worden. Begin juli zal dit gebeuren. Als u uw bijdrage één of twee keer per jaar overmaakt, wilt u dan 

zorgdragen dat deze uiterlijk maandag 4 juli a.s. op de rekening NL46ABNA0506001881 bijgeschreven 

is?  

 

 

Met een hartelijke groet,  

mede namens Arthur,  

Natalie Zuidam  

yatiyanthota@ayubowan.org 
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