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Nieuws uit Polgahawela

Nieuws van het bestuur

Voor zover ik begrijp van de superior sister loopt alles goed in
Polgahawela en gaat het ook met de kinderen goed. De meeste
kinderen halen goede cijfers; een aantal krijgen wat extra bijlessen
in wiskunde, Engels en/of science. Eén meisje (Antonette) gaat
komend jaar waarschijnlijk verder studeren (Media), en één van
de jongens (Lakshan) heeft in de krant gestaan en 2 oorkondes
gehaald met rugby.
De zuster schreef dat de vorige zomer zo warm en droog was,
dat de waterbronnen begonnen op te drogen. Wat dat betreft
leek onze zomer wel op die in Sri Lanka, al hebben we hier
natuurlijk niet zonder water hoeven zitten. In het najaar en
winter die volgden zijn de bronnen door voldoende regenval
gelukkig weer allemaal gevuld, al waren de stormen en regenval
soms weer zo hevig dat dit ook tot veel schade aan huizen leidde.
Heel mooi was dan ook dat een van onze schrijfouders als
cadeauwens voor zijn 40ste verjaardag had: een gift aan
Polgahawela. Hierover leest u meer verderop in deze nieuwsbrief.
Ook in deze nieuwsbrief, een verslag van Henk en Tity Dijkstra
over hun bezoek aan Polgahawela vorige winter.
Mocht u gemerkt hebben dat de post van uw schrijfkind deze
zomer vertraagd was: dan kwam dat waarschijnlijk door
langdurige stakingen van het postbedrijf op Sri Lanka.

We zijn blij met het nieuwe bestuurslid
projecten, Linda Folkers. In de laatste
Ayubowan informeert heeft zij zich
voorgesteld. Verder is er vanuit het
bestuur op dit moment weinig nieuws.
Wel heeft het bestuur het voornemen
om de contactpersonen na iedere
bestuursvergadering te informeren
over de agendapunten middels een
nieuwsbrief.

Krantenartikel Lakshan
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Verslag bezoek aan Polgahawela (door Henk en Tity Dijkstra)
In januari van dit jaar gaan we 3 weken naar Sri Lanka, we willen een bezoek brengen aan het gehandicapten
tehuis waar we al jaren de oliebollenactie voor houden en we willen graag ons schrijfkind Nevil ontmoeten. Op
de 27ste is het zover en gaan we naar het Lourdes Convent in Polgahawela. Het is de 4e keer in de afgelopen 20
jaar, maar de eerste keer dat we deze schrijfzoon zullen ontmoeten. In december 2014 schreef sr. Nirmalee dat
het gezin, vader, moeder en 4 kinderen, hun huurhuis moet verlaten en dakloos is. Ze hebben van plastic
kleden een hut gebouwd maar zijn niet beschut tegen wind en regen en hebben geen wc en geen water. Ze
vraagt of wij misschien kunnen helpen. Tja, wat
moeten we met deze vraag…?
Na rijp beraad besluiten we om onze bijdrage te
verdubbelen en we schrijven terug dat we hopen op
hulp voor dit gezin vanuit de kerk of vanuit Caritas en
dat de meer welgestelde mensen in Polgahawela
allemaal een steentje zullen bijdragen. Sr. Nirmalee
heeft inderdaad de problemen van dit gezin
voorgelegd aan de kerk, aan Caritas en foto’s gemaakt
van de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moeten
leven. En de bisschop van Kurunagala heeft geholpen
en een huis voor hen gebouwd. Ook de inwoners van Polgahawela hebben geholpen. Zuster Nirmalee heeft
het gezin door deze moeilijke maanden geholpen en nu gaat het stukken beter. Nevil schrijft daarna regelmatig
hele dankbare brieven, hij hoopt dat we naar Sri Lanka komen en dat we elkaar zullen ontmoeten en eindelijk is
het zover. Intussen is zuster Lakmali Maria gekomen in de plaats van sr. Nirmalee. We worden allerhartelijkst
ontvangen en zijn heel blij verrast als we een oude bekende ontdekken: sr. Mary Jasmine!! De goedlachse,
ijverige zuster die hier jaren geleden sister superior was, heel lekker kookte en dol was op tuinieren en bij wie
we 3 dagen te gast zijn geweest, vele jaren geleden. Ze blijft nu bescheiden op de achtergrond, misschien omdat
ze ouder is geworden en niet meer superior is cq het rustiger aan mag doen?
Al gauw komt Nevil binnen, we begroeten elkaar hartelijk. Hij is
16 jaar, al een grote jongen. Hij is heel blij en een beetje
verlegen. De zuster en hij gaan mee in onze taxi om de weg te
wijzen naar zijn huis. We verbazen ons over de mooie, nieuwe
asfaltwegen en de stoplichten bij de spoorwegovergang. Wat een
vooruitgang. Na nog een paar kilometer over een binnenweg
moeten we uitstappen en het laatste stuk omhoog lopen naar
het huis dat bovenop een rots ligt. Het huis heeft geen water,
dat moet gehaald worden bij de benedenburen, aanleggen via de
rots, dat lukte niet. Het huis is nu hun eigendom! Vader en
broertje van Nevil en een blaffend hondje wachten ons halverwege op en samen komen we bij het huis dat er
verrassend goed uitziet. Daar wachten moeder en de 2 zusjes op ons.
Wat zijn ze allemaal blij. Onze koffer gaat open en alles wat we meegenomen hebben delen we uit. Diverse
lappen stof, een paraplu, voor de regen of de zon, maakt niet uit. Die zijn er
genoeg in Sri Lanka maar een Hollandse paraplu is toch veel leuker? Pennen,
stiften, schriften, dropjes, haarbandjes en elastiekjes, het wordt allemaal blij
ontvangen. Nevil krijgt een deftig schrijfblok waarop staat “For a genius” en
hij vindt het prachtig. We vragen hoe het gaat op school en ze vertellen waar
ze goed in zijn. Zuster Lakmali vertaalt en vader komt trots met alle
certificaten aan die de kinderen met sport hebben gehaald. Hij had vandaag
moeten werken maar heeft vrij. Zijn baas heeft de grond voor dit huis
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betaald. Hij is chauffeur op een vrachtauto en vervoert glas. We hebben al gezien dat er veel nieuwe winkels
worden gebouwd en allemaal met grote glazen puien dus werk genoeg zo te zien. Het huis ziet er prima uit, we
krijgen geen rondleiding, maar zien dat tussen kamer en keuken een deur zit en voor de slaapkamers hangt een
gordijn. Het doet zo goed om te zien dat dit gezin uit hun diepe dal is gekomen en om te horen dat de
omgeving heeft geholpen. En niet te vergeten zuster Nirmalee die alles heeft gedaan wat ze kon.
Hartelijk nemen we afscheid en heel tevreden gaan we terug naar Negombo. We voelen heel duidelijk, dit is
goed, hier doen we het voor, hier worden we allemaal blij van.

Extra gift voor twee gezinnen in nood
Een van onze schrijfouders, Guido Hagen, heeft voor zijn 40ste verjaardag aan de gasten gevraagd een bedrag
te doneren voor Polgahawela. Dit heeft maar liefst € 300 opgeleverd! Van dit bedrag kunnen twee gezinnen
die het erg moeilijk hebben worden geholpen: van het eerste gezin is de vader onlangs op 40-jarige leeftijd
overleden aan een hartinfarct, de moeder is ook niet gezond en kan daardoor niet werken. Deze familie zal
tijdelijk extra ondersteund worden met schoolgeld en voedsel. Van het tweede gezin is het huis door zware
regenval enorm beschadigd, de moeder kan de herstelwerkzaamheden niet betalen en heeft de zuster om hulp
gevraagd. Heel fijn dat er voor deze gezinnen hierdoor enige verlichting in hun zorgen is gekomen!

Nieuwe website
Sinds een half jaar is de nieuwe website in de lucht, weliswaar nog niet helemaal af maar zeker de moeite
waard eens te bekijken, zie www.stichting-ayubowan.nl.
Contactpersonendag
De contactpersonendag vond dit jaar plaats op 9 juni., iets later in het jaar dan anders in verband met het
40-jarig jubileum.
Hulp gezocht
Onze stichting is nog steeds op zoek naar nieuwe contactpersonen en/of schrijfouders. Mocht u, of
iemand die u kent, interesse hebben, informeer dan gerust (en vrijblijvend).
U kunt Ayubowan ook steunen door aankopen bij webwinkels!
U kunt Ayubowan nog extra steunen door uw web aankopen te kopen via de Ayubowan website. Veel
populaire webwinkels zijn aangesloten. Als u via de volgende pagina www.ayubowan.org/affiliates/ naar
de webwinkel van uw keuze gaat en uw aankoop doet, maken zij een klein bedrag over aan Ayubowan.
Het kost niets extra en is volledig anoniem. Zo helpt u de kinderen in Sri Lanka nog meer. Neemt u eens
een kijkje!
Overboeking bedragen naar Sri Lanka
In april 2018 heb ik € 2592 voor 15 kinderen overgemaakt. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Wijziging gegevens?
Mocht er iets in uw gegevens zijn veranderd, wilt u dit dan s.v.p. aan mij doorgeven (per voorkeur bij
mail). Ook hiervoor vast bedankt.
Tenslotte
Wens ik u een fijn contact met uw schrijfkind en een hartverwarmende winter toe.
Heeft u nog vragen, op- en of aanmerkingen, kunt u me altijd bellen of mailen.
Met hartelijke groet,
Fraukje Bitter
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