
 

 

Apostolic Carmel School   

maharagama@ayubowan.org 

MAHARAGAMA 

Nieuwsbrief  2022-2 

 

Om teacher’s day (leraren dag) te vieren, hebben de meiden een voorstelling gegeven in oktober. Zo waren 

er verschillende optreden. De foto hierboven is bij een van de optredens gemaakt!  
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Beste schrijfouders en sponsors,  

 

Er is weer een mooi bedrag overgemaakt naar de Carmel school, hartelijk dank voor steu-

nen van de meiden! Juist in de roerige tijden waar Sri Lanka in zit, is het mooie bedrag van 

1463 Euro ontzettend welkom!  

De school is gelukkig wel helemaal open en niet meer dicht geweest! En inmiddels komt 

de post ook goed aan, ik heb deze week post van de sister ontvangen en de kaarten van 

de meiden naar jullie doorgestuurd.  

De financiële problemen die ik in de vorige nieuwsbrief beschreef, zijn nog erg aan de or-

de van de dag. Na de aanhoudende protesten, is de president van Sri Lanka opgestapt. Er 

is een nieuwe president, maar in de praktijk lijkt er weinig veranderd. Er zijn dan ook weer 

nieuwe protesten, met als doel een hele nieuwe regering. De inflatie zet verder door en 

de prijs van eten en medicatie is dus verder gestegen. Dit geeft grote uitdagingen voor de 

sisters, de meiden en de Sri Lankese bevolking. In de volgende nieuwsbrief zal ik hier weer 

een update over geven.  

Het leven in de Carmel School gaat ook, ondanks de uitdagingen, door. De meiden hebben 

een paar weken terug een tussentijdse toets gehad en een korte vakantie van een week.  

 

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw bijdrage!  

 

Hartelijke groet, 

Ida 
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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 foto’s van teacher day op de Carmel 

School!  

Via deze linkjes kunt u ook filmpjes bekijken van de optredens van de meiden met 
teacher day! U  kunt de link kopiëren en op internet plakken.  

• https://youtube.com/shorts/UGDO9Y5SyoM?feature=share 

• https://youtube.com/shorts/K-nHZeH-7Ss?feature=share 

• https://youtube.com/shorts/JcyVpngEP60?feature=share 

• https://youtube.com/shorts/6mWCsb61oRA?feature=share 

• https://youtube.com/shorts/Zzy1-1cKtbk?feature=share 
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