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Beste mensen, 

Dit eerste bericht van Stichting Ya-Luva Sri Lanka in 2022 willen we graag beginnen met jullie allemaal een heel gezond en 
gelukkig 2022 toe te wensen. Ook bedanken wij jullie voor de steun die we ook in 2021 en eerder hebben mogen 
ontvangen, zonder deze steun is het niet mogelijk om de projecten in Sri Lanka in de lucht te houden. 

Projecten 

Onze belangrijkste projecten concentreren zich rondom de school in Rattota, in de Central Province van Sri Lanka. We 
verzorgen schoolbus vervoer voor de kinderen welke op de plantages in de bergen rondom Rattota wonen. Door dit 
schoolbus vervoer kunnen de kinderen op een veilige manier dagelijks de lange en gevaarlijke weg van de plantages naar de 
school in Rattota afleggen en uiteraard ’s middags weer terug naar huis. Sinds de invoering van dit schoolbusvervoer is het 
schoolbezoek van de plantage kinderen flink gestegen en blijft dit hoog. 

Voor de kinderen van de groepen 1 tot 5 verzorgen we dagelijks een ochtend maaltijd op school, waardoor deze kinderen, 
voornamelijk komend van de plantages in de omtrek, met volle maag een goede basis hebben om aandachtig de lessen te 
volgen. Ook is het een goede motivatie voor de ouders om de kinderen naar school te sturen. De ouders zijn voornamelijk 
Tea Tamils, welke op de plantages werken als dagloners. Deze behoren tot de armsten van Sri Lanka. 

2021  

Afgelopen jaar heeft, evenals 2020, ook in Sri Lanka grotendeels in het teken van corona gestaan. 

Door regelmatige lock-downs en (gedeeltelijke) schoolsluitingen is het weer een rommelig en moeilijk jaar geweest. Toch 
zijn we er in geslaagd de schoolbussen paraat te houden en zodoende voor de kinderen klaar te staan op de momenten dat 
voor hen de school open was. 

Vanaf midden oktober zijn de scholen weer geheel geopend en zitten de schoolbussen weer vol. 

Ook nu, na de kerstvakantie gaat dit zo door. 

Het voedsel project hebben we door corona tijdelijk omgezet naar voedselverstrekking aan de ouders van de schoolgaande 
kinderen via de winkel in Rattota. Zodra we  toestemming hebben van de regionale onderwijsdirectie kunnen we dit project 
weer op school voort gaan zetten.   

 2022 

Voor de kinderen in Sri Lanka is het, evenals voor de kinderen hier in Nederland, van belang dat ze na twee, door corona 
ontregelde jaren, weer ononderbroken naar school kunnen en aan hun toekomst kunnen werken. Juist nu is dit heel hard 
nodig.  

We hopen dan ook dit jaar weer op jullie steun te kunnen blijven rekenen. 

 

Bestuur Stichting Ya-Luva Sri Lanka, 

 

Tineke van Dijk, Vishvanathan Robert, Ton Niessen 
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Figuur 1Na de vergadering met de ouders                                  Na de vergadering met de ouders 

                    Wewelmada – Galagoluwa schoolbus 
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     Nicholaoya schoolbus 


