
 

 

Apostolic Carmel School   

maharagama@ayubowan.org 

MAHARAGAMA 

Nieuwsbrief  2021-2 

 

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.  
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Nieuwsbrief 2021 - 2 

Beste schrijfouders en sponsors,  

 

De herfst is begonnen en het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Ik hoop dat jullie 

allemaal in een goede gezondheid verkeren!   

 

Ontzettend bedankt voor de blijvende steun aan de Carmel School, juist in deze lastige pe-

riode!  Het wordt erg gewaardeerd! Het poolgeld voor november staat weer klaar om over 

te maken, deze keer gaat het om € 1,624.00 voor de schrijfkinderen bij de Carmel School.  

 

Ook in Sri Lanka blijft Corona erg aanwezig. De Carmel School is niet meer open geweest 

sinds de vorige nieuwsbrief. Dit komt door de strenge lockdown in Sri Lanka, waarin men-

sen niet buiten hun huis mogen zijn. Er wordt hier erg streng op gehandhaafd. Er zijn daar-

om ook geen brieven binnen gekomen sinds de vorige nieuwsbrief. De post ligt ook hele-

maal stil in strenge lockdowns, wat het allemaal extra lastig maakt. Een hele moeilijke tijd 

voor de meiden en de Carmel School. Om iets positiever af te sluiten, er wordt flink gevac-

cineerd in Sri Lanka. En de regering is druk bezig om de scholen op een veilige manier te 

openen. Een lichtpuntje op de horizon.  

 

Vanuit de Nederlandse tak van Stichting Aybuowan: Afgelopen september hebben we 

voor het eerst in 2 jaar weer de fysieke contactpersonen dag gehad. Op deze dag komen 

we met alle contactpersonen bij elkaar, om te overleggen hoe het gaat. Zo leren we van 

elkaar.  Heel fijn dat dit weer even kon!  

 

HULP GEZOCHT: Stichting Ayubowan is op zoek naar nieuwe contactpersonen of sponsors. 

Als je interesse hebt of nieuwsgierig bent, mag je me altijd bellen of mailen!  

 


