November 2020
Beste mensen,
Eind van het jaar schrijven we altijd onze tweede nieuwsbrief en ook deze brief zal
net als de brief van april anders zijn omdat de reis naar Sri-Lanka ook in november
niet mogelijk is door Corona.
De situatie in Sri-Lanka is op dit moment zorgelijk. Ten noorden van Colombo is een
grote uitbraak van Corona bij medewerkers van een kledingfabriek en ook op de
vismarkt van Negombo ging het mis.
Vanuit deze twee haarden heeft Corona zich verspreid over een groot deel van het
land. Wij zijn dankbaar dat het nog steeds lukt om met verschillende mensen in
Sri-Lanka contact te hebben.
Onze pleegzoon die in Palayoothu
woont en daar contactpersoon
voor ons is, vroeg ons of wij
voedselpakketten zouden kunnen
financieren voor werkloze dagloners en hun gezinnen. Dit is door
extra giften gelukt en er zijn
honderden pakketten uitge-deeld.
Wat fijn als je daar dan foto’s van
krijgt toegestuurd.
Ook in Mannar waar onze Stichting
jaarlijks 80 wees-kinderen naar
school laat gaan zijn, dankzij een
sponsor, aan alle pleeggezinnen
voedsel-pakketten uitgedeeld.
Voor Mrs. Fatima die ernstig ziek
is en met spoed naar het ziekenhuis moest konden we niet anders
doen dan de ziekenhuis-kosten
betalen.
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Dan is er nog een schrijnend verhaal over het gezin van Kennedy, een tuk-tuk
bestuurder in Negombo. Er zijn geen inkomsten omdat er geen toeristen mogen
komen. Een maand geleden is hun derde kindje geboren, een lief klein meisje. Nog
voor de baby geboren werd is bij de moeder borstkanker geconstateerd. Ze wacht
nu op een grote operatie en mag ook de baby niet zelf voeden, dus moet er dure
melkpoeder gekocht worden. Op de foto ziet u de vader, de kinderen en de tante
die nu de baby moet verzorgen.

Ik voel me verdrietig als ik dit allemaal opschrijf. We hebben een klein bedrag
kunnen geven zodat er wat eten voor het gezin en melk voor de baby gekocht kan
worden.
Gelukkig hebben we in Negombo een contactpersoon die voor ons één en ander in
de gaten houdt en het gezin van Kennedy kent.
Iedereen weet wel dat wij zoals zo velen veel inkomsten missen omdat er geen
markten kunnen zijn.
Ons assortiment op de kraam is altijd groot, mocht iemand iets nodig
hebben….vraag het even.
Hartelijke Groeten,
Marian en Gerrit Muis.

