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Wegens renovatie is een van de slaapzalen van het Anna-Wilhelmina kindertehuis in Madanmpella
gesloten. Het dak was aan het verzakken en de muren vertoonden scheuren. Het probleem is
waarschijnlijk de fundering. De architect van het gebouw is gevraagd naar het probleem te kijken.
Dit jaar telde het tehuis zevenendertig kinderen.
Op school was het een rustig jaar; geen kinderen die examens moesten doen. Op dit gebied dus geen
extra stress. Voor de bijscholing in wiskunde hebben we een nieuwe leerkracht aangetrokken. Ook
de bijles in Engels werd gecontinueerd. Twee meisjes die in 2016 het O/level-examen deden zijn
daarvoor geslaagd. De uitslag van een examen komt vaak pas een jaar later – daarna worden
leerlingen toegelaten voor een vervolgopleiding. Feitelijk gaat zo een heel studiejaar veloren.
Zij gaan een opleiding volgen in de verpleging.

Omdat veel van onze kinderen zijn getraumatiseerd door hun verleden hebben we dit jaar helaas
vaker de hulp moeten inroepen van het speciale bijstandsteam van kinderpsychologen.
Dit jaar ging het jaarlijkse uitje naar ‘Waterland’ in Kalaniya nabij Colombo. Het werd een heerlijk
dagje spetteren en zwemmen in een heus golfslagbad met twee grote waterglijbanen.
Verschillende organisaties, waaronden de Hans Valstar -Verbeek Stichting hebben het kindertehuis
bezocht. Tegenwoordig zijn bezoeken van belangstellenden aan scherpere regels gebonden om
uitbuiting van de kinderen te voorkomen. Dat betekent dat kinderen niet meer mogen opdraven om
hun dansjes te vertonen. Een kindertehuis is tenslotte geen circus. Ook de één op één sponsoring
wordt verder ontmoedigd. Onze stichting heeft overigens vanaf het begin geen individuele
sponsoring toegelaten.
De verdere bijscholing van de staf werd ook dit jaar verzorgd door de Kinderbescherming in
samenwerking met Unicef en het Rode Kruis.

Omdat de naam ‘Gabriel Home’ niet meer de activiteiten dekt die wij in Kurunegale ontplooien is
besloten om voortaan de naam CHILD DEVELOPMENT CENTRE KURUNEGALE te hanteren.
Hieronder vallen niet alleen de kindertehuizen in Kununegale en Nuwara Eliya, maar ook de
kleuterschool ‘Little Flower’ en de te ontwikkelen activiteiten op het gebied van hulp aan
drugsverslaafde kinderen, drugspreventie en -voorlichting in samenwerking met het Dangerous
Drugs Control Board van de regering.

In het kindertehuis te Kurunegale verblijven momenteel 25 kinderen in de leeftijd van vier tot twintig
jaar. Omdat het tehuis in oorsprong is opgezet als opvangshuis voor de oudere jongens van het
Anna-Wilhelmina kindertehuis is dit een weeshuis exclusief voor jongens.
Vier kinderen hebben dit jaar het A/Level-diploma behaald. Zij hebben ons intussen verlaten. Twee
van hen om verder te gaan studeren in Kandy en twee zijn er een interne opleiding gestart bij de
Spoorwegen.
Het kindertehuis is evenals in 2016 verkozen tot het beste tehuis in de provincie.
In het tehuis in Nuwara Eliya verblijven nu vijftien kinderen, alle afkomstig uit de theeplantages waar
enkel Tamils werken. De voertaal is daar dan ook Tamil. Zoals al eerder gemeld zorgen locale
ondernemers voor de running costs – wij zorgen voor management en begeleiding en dragen de
verantwoordelijkheid.
Zonder verloop in het personeel van de tehuizen mogen we terugzien op een rustig jaar. Wederom is
de continuiteit gewaarborgd en heeft de staf de kinderen omringd met zorg en liefdevolle aandacht
zodat zij zich verder hebben kunnen ontwikkelen.
Onze individuele hulp richtte zich dit jaar vooral op gezinnen in het Zuiden die medio mei zwaar zijn
getroffen door een natuurramp. We hebben kunnen helpen met het repareren van huizen en de
aanschaf van nieuwe huisraad. Ook enkele scholen konden we voorzien van nieuw lesmateriaal.
Ook werd financiële hulp geboden inde vorm van kleine bijdragen bestemnd voor levensonderhoud
en voor medische kosten: met name voor aanschaf van medicijnen.
Al met al was 2017 een jaar waarin de stichting haar doelstellingen opnieuw heeft kunnen
waarmaken.

