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Beste schrijfouders en sponsors van Lama Gramaya, 

In januari heeft zuster Bernadette Lama Gramaya verlaten om zich in te gaan zetten in een tehuis 

voor ouderen, en hebben zuster Sithija (rechts) en zuster Anuhiya (links) de zorg voor de kinderen 

overgenomen. Het contact 

onderhoud ik met zuster Sithija, 

waarbij de samenwerking vanaf 

het begin heel prettig en vlot 

verloopt. Zoals misschien wel 

bekend is zuster Sithija een aantal 

jaren geleden, van 2011 tot 2013, 

ook al betrokken geweest bij 

Lama Gramaya. Ze vindt het 

ontzettend leuk om terug te zijn 

en te zien hoe de kinderen die al 

langer in Lama Gramaya 

verblijven zich hebben 

ontwikkeld.  

Tegelijkertijd geeft ze aan dat het een moeilijke tijd voor ze is, omdat de kinderen door corona nog 

steeds niet naar school kunnen gaan. Gelukkig zijn er online lessen via Zoom voor elke klas, waardoor 

het onderwijs doorgaat. Wel moeten beide zusters veel tijd en moeite steken in het hierbij 

ondersteunen van de kinderen en het er op toezien dat huiswerk wordt gemaakt. Dat vraagt veel 

meer van ze dan wanneer ze op school les hebben. Al met al proberen ze de kinderen een zo gelukkig 

mogelijke tijd te geven, aangezien ze merken dat het stressvol voor de kinderen is om continu in en 

rondom Lama Gramaya te moeten blijven en niet naar school te kunnen gaan. Bezoek ontvangen is 

ook niet mogelijk, wat sommige kinderen erg zwaar valt. Zuster Sithija probeert er samen met zuster 

Anuhiya zo goed mogelijk voor de kinderen te zijn en naast praktische hulp ook een stabiel en 

liefdevol thuis voor ze te creëren. 

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 ben ik begonnen met de voorbereidingen voor de halfjaarlijkse overboeking. Ik zie dat ik alle 

boekingen van november 2020 tot en met april 2021 heb ontvangen. Geweldig dat de kinderen 

wederom op jullie steun mogen rekenen. Ik zorg dat het deze maand wordt overgemaakt.     

Ik probeer jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Zijn er tussendoor vragen, wensen, 

opmerkingen, neem gerust contact op via hanwella@ayubowan.org.  

Hartelijke groet,  

Esther de Boer  
Contactpersoon Lama Gramaya  
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