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Lieve sponsor ouders,        

Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor uw hulp van afgelopen jaar. 

Uw hulp is nog steeds zo hard nodig. De overheid heeft het leerplan gewijzigd en nu 

moeten de ouders zelf wegen vinden om de extra schoolmaterialen voor hun kinderen 

te betalen. Voor de armste families is dit onmogelijk. 

Op dit moment staan er 340 kinderen op de lijst van Ramani. Reeds 200 kinderen 

hebben een sponsor ouder gevonden die voor hun, schoenen, uniform, boeken en 

schrijfbehoeften betalen. Ieder kind krijgt €. 50,- of meer (dit hangt van de leeftijd 

van het kind af) per jaar. Dit is jammerlijk niet genoeg om hun ook nog van een 

schooltas te voorzien. 

Een schooltas kost €. 6,- voor kleuters, €. 8,- voor grotere kinderen en €. 10,- voor 

middelbare scholieren. Het is voor ons een grote uitdaging dit geld voor de kinderen 

bijeen te brengen. 

Wij hebben besloten om te vragen geen persoonlijke cadeautjes meer te geven, daar 

de kosten van verzending duidelijk uit de hand ging lopen. Mocht u in plaats hiervan 

wat extra geld willen geven zal dit gebruikt worden voor de schooltassen. Voor al 

deze tassen hebben wij ongeveer €. 2000,- nodig. 

Uw extra bijdrage is vanzelfsprekend op vrijwillige basis. Wij zullen u van deze actie 

op de hoogte houden nadat wij uw geld hebben ontvangen. 

Zodra uw geld binnen is zal ik dit storten op de rekening van Ramani.  Ramani zal 

echter al eerder beginnen met het verzamelen van gegevens. Zo zal zij samen met 

Sameera alle 6 de scholen bezoeken en alle kinderen laten opmeten voor de juiste 

maat schoenen en uniform. De  betreffende hoofonderwijzer zal haar de gegevens 

overhandigen. 

Vervolgens zal Ramani alles bij verschillende fabrieken bestellen. Zij heeft reeds 

eerder onderzocht waar de spullen in goede kwaliteit voor de gunstigste prijs te koop 

zijn. Als voorbeeld krijgt zij bij iedere 10 paar schoenen 1 paar gratis. 

Begin november zal alles bij het pension, wat door Ramani wordt gerund worden 

afgeleverd. Het pension ligt in de bergen bij Kandy. Aangezien het pension voor 2 

maanden dicht is, is het mogelijk dit als depot te gebruiken. De winst die dit oplevert, 

wordt terug in het project gestoken. 

Daarna zal met hulp van Sameera en andere vrijwilligers alles per school en kind 

worden verdeeld. Dit is een klus die zeker 2 weken in beslag zal gaan nemen. Wij 

hopen dat ondertussen het geld binnen zal komen zodat wij de rekeningen kunnen 

betalen. 



In december zal Ramani samen met de vrijwilligers de scholen bezoeken en aan ieder 

kind de betreffende spullen uitdelen. Meestal zijn de ouders bij het uitdelen van de 

spullen en de bijbehorende ceremonie. Deze dag is voor hun de gelukkigste dag van 

het jaar!! 

    

Indien u als sponsorouder alsnog een pakketje naar uw sponsorkind wilt sturen 

verzoeken wij u dit te doen via Ramani. Zij zal er voor zorgdragen dat het pakket bij 

uw sponsorkind terecht komt. Op een later tijdstip zal zij u hiervan een foto 

toezenden. Voordat u het pakketje stuurt is het i.v.m. veilheidsregels van belang dat 

u Ramani een mail stuurt met de gegevens van het betreffende kind. 

Hierbij het adres van Ramaani: 

 

  Ramani Smits 

  Residence house pleasant view 

  Mount Pleasant Garden 

  Bowalawatte 

  Kandy 20000  Sri Lanka 

 

Hartelijke groeten van  Ramani Smits en Natasja Lammers 

Email: natasjalammers@hotmail.com  futurecare@gmail.com  
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