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Nieuws uit Polgahawela 
In januari hebben Angela en Wim Koetsier, die al heel lang betrokken zijn bij Ayubowan, opnieuw een 
bezoek gebracht aan het Lourdes Convent, dit keer samen met twee bestuursleden. Ze werden hartelijk 
verwelkomd door de kinderen en hun ouders met een aantal Tamil en Singalese dansjes. De traktatie die 
Wim en Angela meegebracht hadden werd enthousiast ontvangen!  
Aan de zuster was gevraagd om voedselpakketten te maken voor de gezinnen van de kinderen, zodat de 
families zich hier even wat minder zorgen hoefden te maken. Helaas was dit de zuster niet gelukt. Op het 
moment van het bezoek waren twee kinderen ziek, zij zijn dus helaas niet gefotografeerd. Momenteel 
worden er 15 kinderen gesponsord en staat er één kind op de wachtlijst. De zuster vertelde dat de 
kinderen die het tehuis verlaten hebben nog regelmatig langskomen.  
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Verslag bestuursbezoek 
Het bestuur controleert bij het bezoek of alle gegevens nog kloppen, hoe het huis eruitziet en of de 
administratie op orde is. Het bestuur heeft het volgende genoteerd: 
“Het Lourdes Convent ontvangt op dit moment alleen steun via Ayubowan, dus niet ook via andere 
hulporganisaties. Het “Annual Report”, waarin alle gegevens van de kinderen worden bijgehouden, zag er 
keurig uit, alles was ingevuld en in een separaat kasboek werd bijgehouden wat ieder kind van de 
schrijfouders heeft gekregen. De meeste kinderen hebben een bankboekje; als een kind zijn diploma heeft 
gehaald, krijgt hij of zij het bankboekje mee. Alleen als een gezin heel arm is, dan gaat al het geld naar het 
kind voor levensonderhoud en schoolkosten. De kinderen kunnen extra bijlessen in Engels, Wiskunde en 
Scheikunde krijgen.” Verder heeft het bestuur uitgelegd dat kinderen die na het behalen van het A-level 
gaan studeren, vanaf dit jaar ook doorgesponsord kunnen worden.   
 
Contact met uw schrijfkind 
Afgesproken is dat als de kinderen briefjes schrijven in het Tamil of 
Singalees en de zuster dit vertaalt, dat het origineel (door de kinderen 
geschreven), voortaan mee gestuurd wordt naar Nederland. Verder heeft 
het bestuur toegelicht dat het voor de schrijfouders prettig is dat als een 
kind een presentje ontvangt vanuit Nederland, ze daar in een volgend 
briefje even voor bedanken, zodat de schrijfouders ook weten dat het 
cadeautje goed is aangekomen.  
 
Nieuwe website 
In de vorige nieuwsbrief werd al verteld dat er aan een nieuwe website 
werd gewerkt. Sinds kort is deze in de lucht: zie www.stichting-
ayubowan.nl.  
 
Contactpersonendag 
De contactpersonendag vindt dit jaar plaats op 9 juni a.s., iets later in het jaar dan anders in verband met 
het 40-jarig jubileum. Hierover zullen we u in de volgende nieuwsbrief informeren, ook de volgende 
“Ayubowan informeert” zal hier aandacht aan besteden. 
 
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 u 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 november 2017 heb ik € 3001,50 voor 15 kinderen overgemaakt, de overboeking voor mei 2018 van    
€ 2592 staat klaar om goedgekeurd te worden door het bestuur. Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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Wijziging gegevens? 
Mocht er iets in uw gegevens zijn veranderd, wilt u dit dan s.v.p. aan mij doorgeven (per voorkeur bij 
mail). Vast hartelijk dank daarvoor! 
 
Tenslotte 
Wens ik u een fijn contact met uw schrijfkind en een mooie zomerperiode.  
Heeft u nog vragen, op- en of aanmerkingen, kunt u me altijd bellen of mailen. 
 
Met hartelijke groet,  
Fraukje Bitter 
 
 
 


