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Beste schrijfouders,
Het is inmiddels weer hoog tijd voor mijn najaarsnieuwsbrief over het Lourdes Girls’ Home. 
Het afgelopen halfjaar heb ik weinig contact gehad met het tehuis. Van de drie Zusters hadden 
er twee regelmatig gezondheidsproblemen, waardoor de Zusters die op dat moment gezond 
waren het extra druk hadden. Gelukkig kreeg ik onlangs toch een mail met vooral algemene 
informatie, zodat ik u toch wel het een en ander kan vertellen.
De meisjes van het tehuis gaan naar vier verschillende scholen in de omgeving. Wanneer er een 
nieuw meisje in het tehuis komt, moeten de Zusters een plaats voor haar op een school zien te 
vinden, en dat is niet altijd eenvoudig; vandaar dus dat niet alle meisjes op dezelfde school 
zitten. De scholen in Sri Lanka zijn erg groot, vaak met meer dan duizend leerlingen. Er is een 
soort onderbouw, tot grade 5, die te vergelijken is met onze lagere school. Aan het eind van die 
vijf jaar volgt een examen, zoals bij ons aan het eind van de lagere school een CITO toets volgt. 
Wel heb ik de indruk dat het examen in Sri Lanka belangrijker is. Aan de hand van de resultaten 
is het bijvoorbeeld mogelijk om een plaats op een andere, vaak betere school te krijgen, of een 
studiebeurs. Na drie jaar volgt het Ordinary Level examen, en na weer drie jaar het Advanced 
Level examen. De meeste meisjes in het tehuis hebben vaak al moeite met het halen van het 
Ordinary Level, er zijn er niet veel die doorgaan voor het Advanced Level. Het feit dat veel van 
hen voordat ze in het tehuis kwamen nauwelijks goede scholing hebben gehad, maakt dat de 
meeste meisjes moeite hebben met leren. De Zusters proberen hen bij hun scholing zoveel 
mogelijk te helpen. In augustus deden twee meisjes hun grade 5 examen, en een meisjes deed 
het A/Level examen. Zij volgt nu een extra cursus Engels, en een computer cursus.
 

                
 
Iedere school heeft een eigen schooldas.
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Het schooljaar in Sri Lanka loopt van januari tot en met december., met o.a. vakanties in april 
(ter gelegenheid van het Singalese nieuwjaar) en in augustus, in de periode dat de examens 
worden afgenomen. Tijdens de augustus vakantie gingen de meeste meisjes naar familie. Met de 
meisjes die in het tehuis bleven maakten de Zusters een dagtocht naar een paar plaatsen aan de 
kust.
Op doordeweekse dagen begint de dag al heel vroeg voor de meisjes. Rond half vijf staan ze op, 
dan wordt er rondom het tehuis geveegd, er wordt gebeden in de kapel, ontbeten, en rond half 
zeven vertrekt iedereen met de bus naar school. Even na twee uur is iedereen weer terug. Dan 
wassen zij zich en verwisselen het schooluniform voor hun daagse kleding, en wordt er 
geluncht. Na de lunch kan er worden gerust, en moet er natuurlijk huiswerk gemaakt worden. 
Eind van de middag geven de meisjes alle planten rond het tehuis water, daarna is het tijd voor 
het avondeten, en wordt er tv gekeken. Allerlei soaps zijn favoriet.
Op zaterdag hebben de meisjes vrij, nadat eerst het hele tehuis is schoongemaakt.Er wordt 
gedweild, met ragebollen op lange stokken wordt het plafond schoon gemaakt, kleren worden 
gewassen (met de hand), en daarna is het tijd voor spelletjes. Omdat de kinderen allemaal van 
dieren houden zijn er tegenwoordig een paar konijnen (die elke ochtend een poosje los mogen 
rondlopen op het grasveld), en een kooi met parkieten.
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De konijnen worden uitgelaten.                                                       De kooi met parkieten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds een tijd wordt er voor de meisjes een uur per week tegen de avond “stille meditatie” 
georganiseerd, met zachte muziek, religieuze liederen, films, en zang. Iedereen geniet van dit 
uur. Ook leren de meisjes onder leiding van de Zusters verschillende soorten handwerk en 
handenarbeid. Een van de Zusters heeft als hobby kaarten maken met papier filigrein, sommigen 
van u zullen daar van het schrijfkind al een voorbeeld van hebben ontvangen. Daarnaast worden 
er papieren bloemen gemaakt, en allerlei kerst decoraties. Veel wordt gemaakt van restmateriaal, 
en dingen die anders zouden worden weggegooid. Het resultaat van alle handenarbeid wordt bij 
het tehuis verkocht.
Ook in Sri Lanka is het al maandenlang droog, en er zijn overal tekorten aan water. Gelukkig 
heeft het tehuis genoeg water uit eigen bron.
 

     
  

Spelen op het terrein voor het tehuis.                             Knutselen in de eetzaal.
 
 
Mediteren.                                                                      In de tuin.
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Het kerstpakket.
Naast al het nieuws uit het tehuis wil ik u er ook op attent maken dat ik ook dit jaar weer een 
kerstpakket naar het tehuis wil sturen. Als u wilt kunt u een pakje voor uw schrijfkind daarin 
meesturen. Wanneer u niets wilt meesturen, laat u mij dit dan even weten, dan zorg ik ervoor dat 
er toch een kleinigheidje voor uw schrijfkind in het pakket zit. Doordat mijn nieuwsbrief dit keer 
tamelijk laat is, is er niet zoveel tijd meer om uw pakje op te sturen. Uiterlijk 15 november moet 
uw pakje bij mij binnen zijn, dan kan ik het pakket de volgende dag versturen. Uw pakje mag 
maximaal 350 gram wegen, en graag ontvang ik van u 4 euro op mijn privé rekening: NL58 
RABO 0340 7674 80  ten name van D. A. van der Knaap en J. A. van der Knaap-Versluys, als 
bijdrage in de verzendkosten.
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Het kerstpakket van vorig jaar.
 
Dit is al mijn nieuws voor deze keer.
Met vriendelijke groeten,
Jenny van der Knaap.
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