Algemeen
Afgelopen november heeft onze penningmeester Mark Wortman samen met zijn dochter Loïs en zijn
moeder het project bezocht. Het was een mooie reis. In deze nieuwsbrief treft u weer alle nieuwtjes
aan zodat u
helemaal op de
hoogte bent
van de meest
recente
ontwikkelingen.

Politieke situatie
De politieke situatie baart ons zorgen. Zoals u weet zijn er
met Pasen grote aanslagen in Sri Lanka gepleegd door
moslim terroristen. We zijn dankbaar dat het project in
deze tijd beschermd is. Na deze hectische periode is de rust
weer teruggekeerd. Inmiddels is er ook een nieuwe
president gekozen. We blijven de ontwikkelingen in het
land op de voet volgen en blijven bidden voor de rust en
vrede in Srilanka.

Meisjes
Op het moment dat wij er waren werden er 21 meisjes
opgevangen. Sinds ons vorige bezoek zijn enkele
meisjes vertrokken maar zijn er ook weer nieuwe
meisjes aangekomen. Er is momenteel een stabiele
groep en dat is voor de rust erg fijn!
Personeel
Helaas heeft Nisansalah besloten om het project te
verlaten. Zij kon de zorg voor de meisjes in deze fase
van haar leven niet meer aan. Gelukkig heeft
Santhamali, die zelf ook als meisje in het huis heeft
gewoond, aangegeven het project te willen versterken
en daar zijn wij erg blij mee! Omdat zij weet wat de
meisjes hebben meegemaakt vinden de meisjes veel
steun bij haar. Tegelijkertijd is het voor haar de uitdaging om sterk te blijven, waar zij Gods kracht
voor nodig heeft! Naast Santhamali zorgt Lethitia al ruim 16 jaar voor de meisjes

Sponsoractie Loïs
Loïs heeft samen met twee vriendinnen en haar zusje een
sponsoractie opgezet. Zij hebben elk 1 km gezwommen
en hebben daarmee ca € 700 opgehaald! Loïs heeft de
meiden meegenomen naar de stad zodat zij zelf
schoenen, slippers en een shirt konden uitzoeken. Wat
hebben ze genoten!

Financiën
De afgelopen tijd hebben wij gemerkt dat het een
uitdaging blijft om aan onze verplichting aan het
meisjeshuis te kunnen voldoen. Uw steun blijft hard
nodig. Weet u bedrijven of organisaties die ons zouden
willen steunen? We horen graag van u!
Gebouwen
De gebouwen worden volop gebruikt en dat is
mooi om te zien! Omdat Lethitia meer op
leeftijd raakt, verblijft zij momenteel in het
aangrenzend huisje op het perceel.
Wat al lange tijd op de wensenlijst stond en
nu wordt gerealiseerd is een ruimte waar de
meisjes in rust kunnen studeren. In deze
ruimte kunnen ook klassikaal lessen worden
gehouden. Zo wordt vanaf januari 2019 zes
maanden Engelse les gegeven door een
studente uit Zuid Afrika.
Afgelopen jaar is een tweede kas
gerealiseerd. We zijn erg blij met de realisatie
hiervan met het oog op het kweken van
groente voor zelfvoorziening.
Ten slotte
Wij komen graag in contact met mensen die zich willen inzetten voor onze stichting en de meisjes in
Sri Lanka.
Gebed
Wij hebben een aantal gebedspunten op een rijtje gezet. Wilt u de volgende punten meenemen in
uw gebed?
- De huidige politieke situatie
- Santhamali die de uitdaging op het project aangaat
- De nieuwe ruimte en gebed om zegen voor deze plek

