
 

 

Nieuwsbrief Mei 2021 

 

Beste schrijfouders, 

Het is mei 2021, we zijn een jaar verder en Corona is nog steeds onder ons. 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. Er zijn grote verschillen hoe de situatie in de verschillende werelddelen is. Op 

dit moment is Sri Lanka helaas weer in een strenge lockdown. De scholen zijn dicht, alleen de apotheek 

en de foodcity zijn open. Gelukkig heb ik wel regelmatig contact met Sister Annie. Zij is de nieuwe 

zuster die de contacten met de sponsor kinderen en hun families onderhoudt. Ze hoopt dat volgende 

maand versoepelingen komen. 

 Informatie tehuis Yatiyanthota 

Algemeen 

Sister Annie komt uit Manner, het Noordelijke deel van Sri Lanka. Ze heeft drie broers en zussen. Sister 

Annie is de jongste uit haar gezin.  En ze is al meer dan 25 jaar zuster. 
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De post van en naar Sri Lanka is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Het is onzeker of post aankomt en als 

het aankomt is het met grote vertraging. Dat heeft u kunnen ervaren toen u kerstpost uit Sri Lanka net 

voor Pasen heeft ontvangen. 

Op 25 april kon de viering van het Good Shepherd Feast plaatsvinden. Sister Annie stuurde mij een 

aantal foto’s. Nu is het land weer in complete lockdown. 

 

 

 

 



Schrijfkinderen 

A-Level examens 

De twee schrijfkinderen Akisha en Malaka zijn alle twee geslaagd voor hun A-Level examen. Malaka 

hoopt aan het einde van dit jaar naar het College of Education te gaan. Akisha zal 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 27 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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