SIRI DIGANA RD, UDDISPATTUWA.
PH: (081) 3800920 or CEL : 077 - 3267403

JEEVAN AKAN DA
GIRL'S HOME

"THE REFUGE"

E- Mail : terhaar.srilanka@yahoo.com

November 2021.

Beste mensen,
Groeten vanuit de mooie heuvels van Srilanka! Het gaat goed met ons, dankzij de genade
van God. We leven in een “bubble”, ver weg van alle andere dingen! We zijn nu met 29
meisjes en binnenkort met 30. Onze meisjes groeien op zonder mobieltje en zonder de
invloed van sociale media. Het is niet zo dat ze niets doen. Ze leven hun leven en genieten
van het heerlijke klimaat op 3000 voet boven de zeespiegel. Onze dichtsbijzijnde buren
wonen op 1 kilometer afstand en achter ons huis hebben we een prachtig bos. We zijn
gezegend met zoveel ruimte, waar we geluid kunnen maken, kunnen spelen, rennen en
genieten van elkaar. De komende tijd zal er nog geen school open gaan. De meisjes
genieten van de onverdeelde aandacht die ze krijgen en we willen jullie bedanken voor jullie
steun en gebed! We willen jullie wat meer vertellen over het project “Stepping stone”.

“PROJECT STEPPING STONE”
Het project is voornamelijk gericht op het trainen van de meisjes en het helpen van de
oudere meisjes die geen vaste verblijfplaats hebben, familie waar ze naar toe kunnen gaan
of omdat ze nog geen 18 jaar zijn. We hebben al eerder verteld dat heel veel meisjes het
moeilijk hebben en worstelen met een leven buiten het meisjeshuis. Vele meisjes keren na
verloop van tijd voor kortere of langere tijd terug. Onze belangrijkste doelstelling is om een
veilige plaats te realiseren voor deze meisjes. Hieronder zie je wat foto’s over de
ontwikkelingen vanuit dit project. We zijn heel blij met de resultaten!

“Voor en Na”

Vele meisjes komen uit een arme achtergrond en het is een vreugde om deze meisjes te zien
groeien en genieten van de mogelijkheden die ze krijgen. De foto hieronder is bijzonder. De
foto is 15 jaar geleden genomen toen we starten met het ontwikkelen van dit stuk grond.
Hoe mooi is het hoe God in al die jaren heeft voorzien!

De dam hieronder is gebouwd om het nieuw ontwikkelde stuk land(terrasvormig stuk land)
te voorzien van water. Tegelijkertijd willen we het water voorzien van prachtige vissen
(Tilapia and Barramundi).

We hebben deze nieuwe plek gevuld met water en de meisjes maken er daarnaast iedere
dag gebruik van als zwembad. Hopelijk kunnen we op een dag een eigen zwembad bouwen
voor de meisjes in plaats van dat ze hierin moeten zwemmen. Tot die tijd genieten ze volop
van deze plek! Geniet van de foto’s!

De scholen zijn al weer een tijdje dicht vanwege Covid. Vanuit school werd er gevraagd of
we het konden regelen om via ZOOM les te krijgen. We waren nog niet volledig hierop
voorbereid en hadden ook nog niet alle materialen, maar inmiddels hebben we een volledig
ingerichte computerruimte. Deze ruimte kunnen we ook gebruiken voor het begeleiden van
de meisjes, het maken van huiswerk en alles wat met school te maken heeft.

Zegen! Pieter & Jeevanakanda familie

