
 

 

Nieuwsbrief Mei 2020 

 

Beste schrijfouders, 

Het is een onzekere, ongrijpbare tijd voor iedereen. Ik hoop dat u in goede gezondheid bent en dat dit 

ook geldt voor de mensen die u lief zijn. De hele wereld heeft met het Coronavirus te maken, zo ook Sri 

Lanka. Van Sister Jeyanthini heb ik vernomen dat de mensen  in Sri Lanka ook binnen moeten blijven, 

de noodzakelijke boodschappen mogen af en toe gedaan worden. De avondklok is ingesteld en wordt 

gehandhaafd. Verder zijn de scholen gesloten. Dat betekent ook dat de kinderen die anders in het 

Convent verblijven om naar school te gaan, terug naar hun familie zijn. En de internationale 

postbezorging is zeer beperkt en vertraagd. 

Informatie tehuis Yatiyanthota 

Algemeen 

Voordat de wereld op slot ging, heeft een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Ayubowan de 

tehuizen en projecten die de Stichting ondersteunt bezocht. Op 19 februari was het Good Shepherd 

Convent aan de beurt. Het bestuur geeft aan dat Sister Jeyanthini de zaakjes goed op orde heeft en dat 

ze de kinderen goed in beeld heeft. Ten slotte wonen veel van de sponsorkinderen in Yatiyanthota 

buiten het tehuis. 
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Schrijfkinderen 

A-Level examens 

De twee schrijfkinderen Tharuki en Sharmilani-Singharayar hebben begin dit jaar de uitslag van het AL-

examen gekregen. Tharuki hoopt op toelating op de universiteit en Sharmilani-Singharayar heeft haar 

schoolperiode afgesloten, is terug naar haar familie en heeft een baan. 

O-Level examens 

Sharmila(ni) Thyagapille en Krishani (Chrishani) Nilushiya Benadict hebben het OL-examen afgelegd. 

Van Sister Jeyanthini begrijp ik dat de resultaten onvoldoende zijn en dat ze helaas niet geslaagd zijn. 

De meisjes zijn terug naar huis gegaan en zullen wanneer het weer mogelijk is op zoek gaan naar een 

baan. 

Poolgeld Mei 

Tot slot nog een herinnering voor de eerste pool. Eind mei staat de poolovermaking naar Sri Lanka 

gepland. Als u uw bijdrage één of twee keer per jaar overmaakt, wilt u dan zorgdragen dat deze 

uiterlijk donderdag 21 mei a.s. op de rekening NL46ABNA0506001881 bijgeschreven is? 

 

Met een hartelijke groet,  

mede namens Arthur,  

Natalie Zuidam  

yatiyanthota@ayubowan.org 
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