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Denkt u aan uw donatie voor 2021
Bezoek onze website: www.anewlifesrilanka.nl
Iets bestellen via internet? Doe dat via sponsorkliks.nl
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Gewoon doorgaan …
Christien Duhoux-Rueb
Ruim elf jaar was hij al en het was soms spannend hoe lang hij
het nog zou doen. Voor hij het zou begeven en ik van alles kwijt
zou raken, besloot ik over te stappen op een nieuwere. Ik heb
het natuurlijk over mijn computer.
Het is niet mijn eerste computerwisseling, maar wel de meest
ingrijpende, want de volgorde van knopjes indrukken is anders,
de toetsen zitten trouwens ook op een andere plek en soms kan
ik iets helemaal niet meer vinden. Maar soms vind ik ook iets
terug dat lang geleden in een verkeerde map was terecht
gekomen.
Zo stuitte ik op oude notulen en teruglezend, realiseerde ik me
dat er veel veranderd was. In 2004 begonnen we als Stichting
met vier tehuizen. Alleen Sr Helen in Kattankudy zit er nog
steeds en met haar hebben we nog steeds een goed contact.
Maar nieuwe projecten in Mannar en Magona zijn al weer afgesloten. Ze ontstonden in de nadagen van de burgeroorlog toen
bewoners van deze gebieden dienst deden als menselijk schild
tussen de partijen. Toen de oorlog over was – althans toen de
verdragen getekend waren – mochten ze terug naar hun dorpen, maar die waren grondig verwoest. Dat werden dus vluchtelingenkampen die voor meisjes en vrouwen onveilig waren. We
zorgden voor voedsel en voor een opvanghuis voor een aantal
meisjes. De projecten konden we na verloop van tijd afbouwen.
Dat gaf een goed gevoel, want daar draait het toch om: een zetje om weer op gang te komen. Uiteindelijk moeten de projecten
zichzelf overbodig maken omdat de mensen ter plaatse zelfvoorzienend zijn.
Projecten kregen andere zusters die nieuwe plannen hadden en
sommige projecten zoals in Akkaraipattu konden op eigen benen
staan. Nieuwe projecten kwamen omdat zusters verhuisden
naar plaatsen waar ze onze hulp ook weer konden gebruiken.
Kortom, we zijn een Stichting die mee beweegt met de noden,
maar altijd vanuit de gedachte, dat het tijdelijk moet zijn, dat
we mensen het eigen initiatief niet moeten ontnemen door elke
wens maar te vervullen – zelfs al zouden we daarvoor genoeg
geld hebben, wat niet het geval is.
Er is in de loop van de tijd veel veranderd, maar wat nodig blijft,
is geld. Blijf hen dus steunen.
Christien Duhoux-Rueb
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Covid in Sri Lanka

Het was een tijdlang stil vanuit Sri Lanka, want de dagelijkse
zaken vroegen alle tijd, energie en creativiteit. De schooltjes
waren gesloten en de kinderen naar huis gestuurd. Projecten of
gewoon maar herstelwerkzaamheden konden vaak niet doorgaan, omdat er geen vaklieden mochten komen, omdat het
kloosterterrein was afgesloten of omdat de vaklieden zelf
besmet waren. Dus was er geen mogelijkheid om omheiningen
te repareren, om paden te bestraten of om wc’s aan te leggen.
Het was een tijdlang stil vanuit Sri Lanka, maar langzamerhand
komen er weer wat zaken op gang. Er zijn weer lessen – ja, en
er is achterstand, maar dat is dan jammer, want extra geld voor
bijlessen of zo is er nu eenmaal niet. Er is zelfs een groepje
leerlingen van Sr Pushparani geslaagd met veel extra inspanning. Iedereen doet haar en zijn uiterste best om er iets van te
maken, maar er is nog veel niet aan hulpmiddelen om de pandemie onder enige vorm van controle te houden. Ze zouden
geholpen zijn met vaccins, met laboratorium- en thuistests, met
mondkapjes … maar het rijkere westen en noorden heeft alles
zelf nodig. Met enige aanpassing van de bekende opmerking van
de eerste mens die op de maan rondliep, zou je kunnen zeggen:
één stap vooruit voor het rijke westen, twee stappen achteruit
voor de arme landen.
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Hoe de zusters en father Anton het beleven
8 juni 2021
Rev. Ms Christina Duhoux-Rueb
President Foundation a New Life, warm greetings,
Hope you are doing well and safe. You may know that in Sri
Lanka the Covid 19 is spreading very fast. It has been a month
that we have been under lockdown, daily wage earners are
finding it very difficult to cope up with the situation. Cases are
rapidly increasing and crying for food is also increasing day by
day. Kindly let me know if you have any Covid response programme. May God bless you all and your mission. Thank you.
Yours in Christ Fr.S.Anton

Fr Anton vraagt hulp voor al die kwetsbare mensen
die van hem afhankelijk zijn.

Sr Pushparani legt uit hoe het met de schoolkinderen gaat: geen
school, de laatste dag was op 26 april met een afsluitende
plechtigheid. Nieuwe leerlingen mogen nog niet komen …
8 juni 2021
Dear Rev. Christina,
How are you? We all the sisters are keeping well. After a long
time we don't go out much. Now last month we didn't have
school. Now also no school. We started our Academy January
18th this year. We had the last day function on the 26th of
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April. Thank God we had little early. We had a grand function.
We had for 29 girls. Now all of them got good results for grade
13. The children's parents also came for the function. Since we
wanted to start for the next batch children we can't have
because we can't go out. After the A L exam we may start the
next batch. If everything is OK we hope to start the next batch
in July. We also send four girls to study and become sisters.
Now we spend more time in prayer. From our hostel we didn't
send the grade 11 and 13 children home. They have classes. We
teach them. There are 25 children staying here so thank you for
all your help. I shall pray for you. Give my love to all your
members. May God bless you.
Best regards
Sr. Pushparani
Sr Helen in Kattankudy kon de kinderen niet naar huis sturen
want dat is daar juist het punt: de kinderen zijn uit huis geplaatst en wonen dus op de ashram. Gelukkig is het terrein
groot, maar stel je eens voor: een stel tieners die maandenlang
niet van het terrein af mogen!
Boodschappen mogen alleen op afgesproken tijden worden gedaan en dan is het de kunst om voldoende in te slaan tot de
volgende keer – en alle etenswaren tot dan ook vers te houden.
De kinderen konden wel hun lessen online volgen, dus dat was
weer meegenomen. Het vaccinatieprogramma in Sri lanka komt
wel op gang, maar heeft nog veel mensen niet bereikt.
11 June 2021
Greetings from Ashram and Children - Puthukudyirruppu Sri
Lanka!,
Thank you for your mail and I am not well yet. I have been
taking medical treatment.
Children remain in Ashram and since school classes are
conducting virtual classes, children follow the classes.
Covid cases are increasing in Sri Lanka and everyday more than
3000 cases are reported.
We hope the situation may get better at the end of June,
Vaccine programme started but we have not received yet.
May God bless you all and stay safe,
With kind regards,
Rev. Sister P. Helen.
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In Bandarawela probeert Sr Rosalind zo veel mogelijk zaken te
laten doorgaan, maar de kinderen mogen niet naar school komen en de meeste inwonende meisjes zijn naar huis gestuurd.
Omdat er veel meisjes uit de theeplantages in het tehuis wonen
en omdat daar minder digitale mogelijkheden zijn, zijn er een
paar meisjes gebleven. Ook hier zijn de winkels maar beperkt
toegankelijk en hoopt iedereen op betere tijden.
11 juni
My dear Mr .Rein Van Beekhoven,
thanks for your mail. I could not contact you because I had little
trouble in the computer and today I got it done. I got covid19
vaccine today. Things are bad to worse. Many children went
home and they have online classes and few are here and they
too have on line classes. Teachers are not allowed to go
anywhere. I teach them and they study. Hopefully next month
the school will start and all of them will be here. How are you
and others? Once in a way some shops are opened and we buy
things and keep. Thinking of you always and praying for you.
Your visit would have given us great joy. But what to do. Let us
pray for one another and wait for better situation.
Take care. and keep good health. all the sisters are keeping
fine.
May God bless you. Your sister in Jesus, Rosalind A.C.
Stand van zaken van onze projecten
Uit het voorgaande zal wel duidelijk zijn, dat onze projecten min
of meer stilgelegen hebben. De zusters hadden alle energie nodig om overeind te blijven en zich aan te passen aan de covid19
maatregelen. En veel vaklieden mochten ook niet aan de slag,
behalve als het directe nood betrof.
We proberen als bestuur de vinger aan de pols te houden, maar
ook onze werkbezoeken zijn natuurlijk niet doorgegaan en het is
nog niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn. We houden
u op de hoogte!
Met veel vertraging is het hek toch geplaatst in Lunugala. Sr
Thevanesam wilde eigenlijk een muur laten bouwen die nog
meer veiligheid bood, maar dat was ons te prijzig, maar geluk-
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kig konden de werklieden – toen ze weer mochten komen - wel
snel een hek plaatsen ter bescherming van de kinderen.

Sr Helen in Kattankudy is blij met haar groentetuin die dankzij
ons jubileumproject nu goed bewaterd kan worden. De behuizing van de waterpomp die moet voorkomen dat hij gestolen
wordt, wacht nog op voltooing.
Father Anton vroeg of we nog een jaar konden helpen. Hij werkt
in Mannar in een groot gezondheidsproject voor kinderen met
een beperking en waarbij behalve behandeling van de kinderen
ook veel voorlichting wordt gegeven over acceptatie van kinderen met een beperking. Vaak sterven deze kinderen jong door
verwaarlozing. We kunnen pas eind van het jaar beslissen of we
nog een jaar verder gaan, afhankelijk van onze financiën.
Kopen via Sponsorkliks helpt de stichting.
Vorige maand werd de eerste overschrijving, een bedrag van
€ 90,39, van Sponsorkliks door uw penningmeester ontvangen.
Sponsorkliks is een organisatie die bij grote bedrijven een klein
percentage van de winst voor goede doelen incasseert.
Hoe werkt dit? Een voorbeeld: U wilt een verblijf boeken via
Booking:
1. Klik dan eerst op sponsorkliks.com en
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2. vult dan bij “Typ hier uw sponsordoel” A New Life in
3. en vervolgens Booking.
Van het bedrag dat U voor uw verblijf betaald, stort Booking een
klein deel op onze rekening.
Vele kleine bedragen vormen uiteindelijk een behoorlijke som
voor de kinderen in Sri Lanka.
Het is even wennen en misschien zoeken maar je kunt voor
bijna alle soorten aankopen Sponsorkliks gebruiken: Bol.com,
Cool Blue, Mediamarkt, enz.
Ik hoop dat U het bij een aankoop via internet eens wilt
proberen. Met de Sint- en kerstaankopen in zicht is het de
moeite van het proberen waard. In de volgende New Life News
zal ik het op deze manier bij elkaar gesprokkelde bedrag
meedelen!
Rien van Beekhoven, penningmeester

Van de bestuurstafel
We vergaderden na anderhalf jaar weer eens gewoon aan tafel
en dat was een prettige verandering na alle telefonische vergaderingen. Speciale aandacht krijgt de adreslijst van mensen die
we NLN toesturen. Elk exemplaar kost geld, dat we dus niet aan
een project kunnen besteden. We vinden het echter belangrijk
om u te blijven informeren, dus gaan we wel door met nieuwsbrieven, maar we willen de lijst wel kritisch bekijken.
We gaan ook de teksten voor de website updaten, maar dat is
best nog een klusje, dus ga nu niet gelijk kijken, maar het komt
wel. We hebben van Fr Anton veel foto’s gekregen die er ook op
komen. Onze webmaster krijgt het druk!
Verder zijn we toch echt dringend op zoek naar een penningmeester. Zoekt u alstublieft mee, want we kunnen niet zonder.
Het vraagt niet ontzettend veel tijd, maar het is dankbaar werk!
Tot slot: alvast goede en gezonde feestdagen gewenst namens
het bestuur
Christien Duhoux-Rueb
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