
Nieuwsbrief mei 2020 
 
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 Thusani 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 Girls Home verblijven om naar school 
te gaan, terug naar hun familie zijn. Tien meisjes verblijven nog in het tehuis omdat zij geen familie hebben om 
naar terug te keren. Het is ook goed om te weten dat de internationale postbezorging zeer beperkt en 
vertraagd is. 

Informatie tehuis Badulla 
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. Sinds Januari is Sister Thusika aangetreden, zij zal het 
komende jaar zorg dragen voor de meisjes in het Girls Home. Het bestuur heeft de werkwijze van de Stichting 
Ayubowan doorgenomen. Helaas zijn bij dit tehuis nog maar een handvol schrijfkinderen die door schrijfouders 
ondersteund worden. Het bestuur heeft besproken dat extra lessen voor wiskunde gerealiseerd kunnen 
worden. Fijn dat dit soort ondersteuning mogelijk is, ook meisjes zonder schrijfouders hebben hier baat bij.  
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Schrijfkinderen 

Gelukkig is in deze tijd ook fijn nieuws te melden. De tweeling Dilshani en Laxshani hebben sinds kort 

schrijfouders: Welkom! 

Onderwijs en examens 

Delika volgt vanaf januari onderwijs in grade 5. 

Mathusha heeft AL-examen gedaan, het wachten is op de uitslag in augustus. 

Pooja heeft OL-examen gedaan. Het resultaat was helaas onvoldoende om verder met AL te gaan. Sister Thusika 

gaat een passende vervolgopleiding voor haar zoeken. 

Als de scholen in Sri Lanka weer open gaan, hoopt Malkanthi in augustus te starten met AL onderwijs. 

Poolgeld Mei 

Eind mei staat de tweede poolovermaking van dit jaar gepland. Het is het fijn als u zorgt dat uw gift uiterlijk 

donderdag 21 mei a.s. op de rekening NL39ABNA041.42.94.521 bijgeschreven is.  

De volgende gelden staan gereserveerd: 

Naam Schrijfkind Bedrag in Euro’s, bijgewerkt van 1 november 2019 t/m 16 mei 2020 

Mathusha 0 

Pooja Sivaraj 150 

Malka Malkanthi 150 

Delika 150 

Dilshani 60 

Laxshani 60 

Met een hartelijke groet, mede namens Arthur, Natalie Zuidam Mailto: badulla@ayubowan.org 
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