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De bovenstaande foto is gemaakt van de groep die afgelopen december examen hebben gedaan in het 

O’Level. Eerst was dit de hoogste klas voor de school en zouden de meiden hierna de school verlaten. Sinds 

vorig jaar biedt de Carmel school ook een hogere klas aan, het Advanced Level. Meiden die het O’Level  

hebben afgerond, kunnen nog een jaar Advanced Level doen. Er zijn twee stromingen binnen het Advanced 

Level, de ene focust op handel en de andere wat meer op sociaal gebied en kunsten.  
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Beste schrijfouders en sponsors,  

 

Er is veel gebeurd in de wereld, met de wereldwijde corona uitbraak! Ik hoop dat jullie 

allemaal veilig en gezond zijn! Gelukkig valt het nog mee met het coronavirus in Sri Lanka. 

De regering heeft snel ingegrepen en een nationale lockdown ingesteld. Hierdoor is de 

spreiding van het coronavirus door Sri Lanka gelukkig beperkt gebleven. Door deze 

lockdown is de Carmel School ook een aantal maanden dicht geweest. Inmiddels zijn sinds 

6 juli de drie hoogste klassen van de school weer heropend. Vanaf 27 juli zijn ook de 

andere klassen weer geopend.  

 

Tot nu toe zijn er ongeveer 2000 infecties vastgesteld en zijn er rond 11 mensen overleden 

aan Corona in Sri Lanka. De overheid heeft snel ingegrepen en onder andere de scholen 

gesloten. Veel meiden zijn dus een tijd niet op school geweest. Er zijn enkele meisjes die 

op de school wonen, in het boarding house van het convent. De meeste meisjes wonen 

echter bij familie. Dit is bijzonder binnen Stichting Ayubowan, omdat de meeste dingen 

kindertehuizen zijn. Dit is een school voor “drop-outs”, waarbij meisjes die het niet 

hebben gered in het onderwijs, een tweede kans krijgen. 

 

Het is jullie misschien opgevallen dat er de afgelopen tijd geen post is geweest. Van een 

andere contactpersoon hoorde ik dat dit kwam doordat het post systeem in Sri Lanka niet 

meer werkt door de lockdown. Wanneer dit weer goed werkt, weet ik niet precies. Ook de 

andere kindertehuizen in Sri Lanka die bij Ayubowan zijn aangesloten, hebben hier last 

van.  

 

Ik plan rond oktober-november het tweede poolgeld van dit jaar over te maken. Hierbij 

zult u ook weer een nieuwsbrief ontvangen over de school.  
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Afgelopen Februari vond het werkbezoek van het bestuur plaats. Iedere twee 

jaar gaat er een kleine afvaardiging van Ayubowan langs bij de tehuizen en 

projecten. Deze keer werd dit gedaan door de penningmeester, Barry van der 

Tas, samen met twee contactpersonen die al zeer lange tijd bij de stichting 

betrokken zijn; Wim en Angela Koetsier.  

 

Hierbij hebben ze ook de Carmel School bezocht, waar veel van de foto’s in deze 

nieuwsbrief vandaan komen. Ze zijn hier kort lang geweest, en hebben met de 

Sister en de meiden gesproken. Ook hebben de meiden een voorstelling 

gegeven, met onder andere verschillende dans acts.  

Werkbezoek van het bestuur, januari 2020 

Foto van het dansoptreden tijdens het werkbezoek  
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De meiden 

geven een 

voorsteling ti-

jdens het werk-

bezoek. Het 

publiek kijkt 

toe.   
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Tijdens het 

werkbezoek 

waren er 

verschillende 

optredens 
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Vragen 

Als u vragen heeft, over de kinderen of de school, kunt u me altijd bereiken via maharagama@ayubowan.org 

En telefonisch via  06-53 317 562.  

 

Verschillende prachtige foto’s van dans  

en zang optredens  


