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Beste sponsorouders, 
 

Dit jaar mag ik de sponsorbrief schrijven. Mijn naam is Ingrid Wester en sinds 
2018 help ik Natasja in Nederland en ook help ik Natasja en Ramani in Sri Lanka. 

Ik kan wel zeggen dat ik hier heel veel plezier aan beleef. 
 
Ik had het geluk vorig jaar november Ramani te mogen helpen. In haar 

guesthouse liggen alle schoolspullen voor de schoolkinderen. Het is een giga klus 
om alles per kind bij elkaar te verzamelen zoals boeken, pennen, schriften, 

schoenen, sokken etc. Als alles per kind en per klas bij elkaar gesorteerd is gaat 
het in dozen en wordt het vervolgens naar de scholen gebracht. 
 

 

 
Ook ben ik mee geweest naar de scholen om 

alles aan de kinderen uit te delen. Wat een 
ervaring om al die blijde kindergezichten te 
zien maar wat een werk om alles goed te 

regelen zodat ieder kind de juiste spullen 
krijgt. Van elk kind wordt een foto gemaakt 

voor de sponsorouder. 
 
Na afloop van het uitreiken van alle 

schoolspullen werden we iedere keer op thee 
getrakteerd met heel veel zoetigheden. Ik 

heb op iedere school weer andere 
lekkernijen geproefd. Petje af voor Ramani 
dat ze dit ieder jaar toch maar weer voor 

elkaar weet te krijgen. 
 

 
Helaas kwam ik ook tot de ontdekking dat wij al jaren hetzelfde bedrag aan onze 
sponsorouders vragen. Ik heb nu uit eigen ervaring kunnen zien dat dit bedrag 

niet meer toereikend is om alle spullen per kind te kunnen aanschaffen. Op onze 
website kunt u precies lezen wat er per kind jaarlijks aangeschaft moet worden. 

Sommige van deze spullen hoeven niet jaarlijks aangeschaft te worden zoals 
bijvoorbeeld een rugzak of een lunchtrommel. Maar helaas komen wij niet meer 

uit met het bedrag van de jaarlijkse bijdrage. 
Wij hebben daarom het sponsorbedrag meer in overeenstemming gebracht met 
de werkelijke kosten. We weten ook dat het voor iedereen een moeilijke tijd is 

door het Corona virus. Toch hopen wij op uw steun en sponsoring. 
 

In Sri Lanka is het helemaal droevig gesteld. Geen toeristen betekent geen 
inkomsten en dit nu juist in het jaar dat Sri Lanka door de Lonely Planet als 
nummer één vakantieland was uitgeroepen. 

Sri Lanka krijgt op dit moment klap na klap. Eerst in 2019 de bomaanslagen en 
nu het Corona virus. 



  www.srilankan-hope-for-children.nl 
 

 

 
Maar er is ook nog goed nieuws!  

 
Het is ons gelukt om dit jaar al 20 dozen vol met 
schoolmateriaal, spelletjes, puzzels en ander 

speelgoed naar Sri Lanka te sturen.  
 

Terwijl ik dit schrijf zijn er net voor de 2e keer 
dit jaar dozen aangekomen in Sri Lanka. Het is 
wel weer een flinke klus om alles te verdelen, 

als we weer naar Sri Lanka mogen. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Ook heb ik vorig jaar mijn twee zonen 

kennis laten maken met Sri Lanka. Samen 
hebben wij twee scholen bezocht.  
 

Hier hebben de jongens kunnen zien wat 
er met het geld is gedaan wat mijn 

collega’s bij elkaar hebben gespaard.  
 

Twee speeltoestellen zijn aangeschaft 
voor een school te weten een schommel 
en een klimtoestel. Al met al een hele 

ervaring voor de jongens. 
 

 
 

Jammer genoeg konden Natasja en ik dit jaar niet naar ons geliefde Sri Lanka 
vanwege het Corona virus. De scholen zijn vanaf begin maart tot september 
gesloten geweest. Daarom hebben de kinderen dit schooljaar op school niet de 

tijd gehad om een tekening te maken voor hun sponsorouders.  
 

Wij hopen dat volgend jaar alles weer normaal is en de scholen het hele jaar 
weer gewoon open zijn. Dit zou voor de kinderen super zijn.  
  

Met vriendelijke groet, 
 

Natasja, Ramani en Ingrid 
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Laatste nieuws over Corona in Sri Lanka 
 
Vanwege de corona-crisis zijn op dit moment de scholen in Sri Lanka wederom 

dicht. De verwachting is dat de scholen dit jaar niet meer opengaan. 
Zo gauw de scholen weer opengaan zal Ramani de kinderen hun nieuwe 

schoolspullen geven voor het komende jaar.  
De schoolspullen van afgelopen jaar zijn niet het hele schooljaar gebruikt en 
daarom krijgen de kinderen minder spullen (schoenen, schriften).  

 
Door het virus zijn veel dorpen in lockdown. De meeste ouders hadden al weinig 

werk want ze werken over het algemeen als dagloners.  
Vanwege Covid-19 hebben de ouders nu helemaal geen kans meer op werk. Dit 
heeft als gevolg geen inkomsten en dus geen geld om eten voor de kinderen te 

kopen.  
 

Op dit moment is de situatie zo ernstig dat veel van onze kinderen een voedsel- 
en vitaminen te kort hebben waardoor sommige kinderen zelfs in het ziekenhuis 
belanden. Mocht het nodig zijn dan willen wij een klein gedeelte van uw 

sponsorgeld besteden aan voedsel voor de kinderen. 
 

Ramani doet er op dit moment alles aan om de kinderen toch te voorzien van 
wat gezond voedsel om ze zo te behoeden voor ziek zijn. 
 

================================================== 
 

Met deze nieuwsbrief ontvangt u net zoals ieder jaar: 
 

• Een foto van uw sponsorkind. 

• Brief met informatie over uw kind waarin staat in welke klas uw kind 
volgend jaar zal zijn. 

• Een tekening van uw sponsorkind (zie tekst) 
 

  

U kunt uw sponsorbijdrage overmaken naar: 
 

 
Naam:   N.A.M. Lammers 
Bankrekening: NL46 ABNA 0566 570718       

 

 

 

 

• Vergeet s.v.p niet de naam en/of het nummer van uw kind    
bij uw betaling te vermelden! 

• Vriendelijk verzoek om uw sponsorbijdrage voor  
11 december 2020 over te maken. 

• Stopt u met sponsoren, geef dit minimaal een half jaar van 

tevoren aan. 
• Gaat u verhuizen, geef dan aub uw nieuwe adres door. 

 

 

 

Onze hartelijke dank voor uw sponsorbijdrage waarmee we de 
kinderen van Sri Lanka helpen. Zij hebben uw steun hard nodig. 


