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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,
ook Sri Lanka.

Informatie tehuis Badulla
Algemeen
Op dit moment is in Sri Lanka weer een totale lockdown. Alleen de pharmacy en de foodcity zijn open. De
mensen mogen op beperkte vaste tijden hun huis verlaten om inkopen te doen. Ook de scholen zijn weer dicht.
De lockdown duurt in ieder geval deze hele maand nog, of daarna versoepelingen mogelijk zijn is nog
onduidelijk.
Rondom Pasen stuurt de zuster normaal gesproken altijd een Paasgroet van de schrijfkinderen. Dit jaar was zij
ziek en was in quarantaine (geen corona). Gelukkig is de zuster weer opgeknapt. Binnenkort laat zij de
schrijfkinderen weer een berichtje sturen. Ik houd u natuurlijk op de hoogte.
Schrijfkinderen
Gelukkig is in deze tijd ook fijn nieuws te melden. De meisjes Jenitha en Presilla hebben sinds kort schrijfouders:
Welkom!
Onderwijs
De scholen zijn dit jaar gelukkig een periode open geweest. Nu de scholen weer dicht zijn, verzorgen de zusters
van het tehuis zoveel mogelijk het onderwijs voor de meisjes van het St. Ursula’s Girls Home.

Foto links: Delika, Malkanthy, Lakshani, Presilla, Dilshani en Pooja
Foto rechts: Lakshani, Delika verstopt achter Dilshani.

Poolgeld Mei
Eind mei staat de eerste poolovermaking van dit jaar gepland. Als u één of twee keer per jaar geld overmaakt,
is het fijn als u zorgt dat uw gift uiterlijk donderdag 27 mei a.s. op de rekening NL39ABNA041.42.94.521
bijgeschreven is.

Met een hartelijke groet,
mede namens Arthur,
Natalie Zuidam
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