December, 2021
Lieve mensen,
Aan het eind van dit jaar willen we nog graag een nieuwsbrief rondsturen. Al is het
allemaal anders nu Gerrit de projecten niet zelf kan bezoeken, het is wel de
bedoeling dat onze vele projecten in Sri-Lanka “gewoon “doorgaan.
En dat is ook gelukt, voor alle projecten hebben we het geld over kunnen maken
voor de eerste maanden van 2022.
We hebben dit jaar ook onze 4.000 loten die vorig jaar al gedrukt waren kunnen
verkopen. Het was een succes en in drie weken tijd was de klus geklaard dankzij de
goede hulp van mensen die altijd voor ons klaarstaan.
Ook hebben we dit jaar 2 keer een tuinsale georganiseerd met een looproute. De
pijlen voor de goede richting en afstand waren enthousiast getekend door onze
buurjongens. Er werd heel veel mooi speelgoed verkocht en ook de verkoop van
fotokaarten was opnieuw een succes.
Aan het eind van de middag telden we een mooi bedrag en de mensen die ons
hielpen en wijzelf waren erg blij met het resultaat.
Iedereen weet dat we altijd blij worden van goed, heel en verkoopbaar speelgoed.
Breng het alsjeblieft bij ons als je het zelf niet meer nodig hebt zodat wij het weer
kunnen verkopen.
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Onze Stichting is ook nog ontzettend verrast door DEELCAFE DE BUUF uit
Giessenburg. Eind oktober waren wij er uitgenodigd om koffie te komen drinken.
Tijdens dit gezellige uurtje werd aan ons een geweldige cheque uitgereikt van
€ 2.000,--. Wij waren er stil van.

Helaas kunnen we niet alleen maar fijne dingen vertellen in onze nieuwsbrief.
Lakshika de vrouw van Kennedy en moeder van drie kinderen is opnieuw ziek
geworden. Wij zorgen er nog steeds voor dat het jongste kindje goede voeding
krijgt.
Bij Lakshika zijn nu uitzaaiingen in de longen geconstateerd en ze is opnieuw
ernstig ziek. Wij zullen proberen alles te doen wat mogelijk is voor Lakshika en het
gezin. Helaas moeten we ons nu grote zorgen over hen maken.
Aan het einde van deze nieuwsbrief willen we iedereen goeds en gezondheid
wensen voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groeten,
Marian en Gerrit Muis.

