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Beste schrijfouders en sponsors van Lama Gramaya, 

Allereerst, hopelijk gaat het goed met jullie en genieten jullie net als ik van deze mooie warme 

zomer. Hierbij weer een update over de kinderen in Hanwella.  

In de afgelopen maanden hebben twee kinderen Lama Gramaya verlaten, omdat ze oud genoeg zijn 

om op eigen benen te staan. Vijf kinderen die op de wachtlijst stonden hebben inmiddels op de steun 

van een huidige of nieuwe sponsor mogen rekenen. Fantastisch, ontzettend bedankt!  

Verder is afgelopen juni de halfjaarlijkse overboeking overgemaakt naar Lama Gramaya, dankzij jullie 

donaties. Geweldig dat de kinderen wederom op jullie steun mogen rekenen. Stichting Ayubowan 

heeft eenmalig €50,- voor ieder kind aan het totaalbedrag toegevoegd (totaal €700,-) voor extra 

steun gezien de lastige financiële situatie in Sri Lanka momenteel. Ik heb daar nog een bedrag aan 

toegevoegd vanuit giften voor algemeen gebruik. In totaal is er €2878,50 overgemaakt.  

Zuster Sitija beaamde dat veel mensen moeite hebben in hun basisbehoeften te voorzien door de 

economische crisis in het land. Alles is ook in Sri Lanka veel duurder geworden door de Covid 

pandemie en sommige medicijnen zijn niet beschikbaar in Sri Lanka. Ze zijn dan ook heel dankbaar 

voor de extra steun. Ze wilden een aantal urgente reparaties doen aan de verblijven van de kinderen, 

er was lekkage aan een aantal daken. Het extra bedrag komt dan ook erg goed terecht.   

Eind mei hebben twee kinderen eindelijk hun examen kunnen afleggen. Deze waren in eerste 

instantie al voor december gepland, maar uitgesteld i.v.m. Covid. Beide meisjes, Danushka en Saduni, 

zijn geslaagd. Dit jaar kon er ook weer worden begonnen met de lessen voor de kinderen. Ze hebben 

weer les in rekening, scheikunde, Engels, dans, muziek en ze oefenen met de band. Na 2019 waren 

de kinderen die nog familie hebben om te kunnen bezoeken niet meer naar huis gegaan in de 

schoolvakanties i.v.m. corona. Dit jaar kon dat voor het eerst wel weer gelukkig.   

Zuster Sithija heeft me laten weten dat zuster Roshani Peries haar rol zal overnemen in Lama 

Gramaya. Ze is zelf overgeplaatst naar een nieuw tehuis. Zuster Roshani is drie maanden geleden 

begonnen en ze heeft inmiddels al een goede band met de kinderen opgebouwd heb ik begrepen.  

Nogmaals bedankt voor jullie steun voor de kinderen. Zijn er tussendoor vragen, wensen, 

opmerkingen, neem gerust contact op via hanwella@ayubowan.org. Voor nu wens ik jullie nog een 

heel fijne (na)zomer! 

Hartelijke groet,  

Esther de Boer  
Contactpersoon Lama Gramaya  
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