D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA
De humanitaire zending van de D.S.W. attachees Paul H.J. Caes en Christ. Alb. Roggeman was
weer een deugddoende belevenis. We konden er onze vele vrienden-families uit Negombo “in het
nieuw steken”.
Ook samen met de 2 Zusters Gonzaga en Veronica op inkooptocht gaan voor hun 80-tal straatarme
of verweesde kinderen en jonge meisjes. Met als hoogdag het feestje met optredens van en de distributie der schoolmaterialen voor “onze kinderen” aldaar. De foto’s hierover verder in dit tijdschrift,
spreken duidelijke taal over dit ontroerend weerzien.
We konden ook, via de Zusters, kennis maken met een vrouwelijke arts (voor minderbedeelden) Dr.
Mrs. Vajira CROOS. Wij konden haar vele waardevolle medicamenten overdragen die we meekregen
van een bevriende arts uit Diest, die zij kan spenderen aan hulpbehoevende armen uit haar regio.
... MET DE WELGEMEENDE DANK AAN ONZE SPONSOREN ...

We hadden er ook nog het voorrecht om samen met een NL homeopatische dokter Hans VISCHJAGER en zijn echtgenote Bernadet GUNEWARDANA het Nederlandse Welkom Dorp in Sri Lanka voor
dakloze en verlaten ouderlingen te gaan bezoeken. Maar ook nog om andere grotere of kleinere projecten te gaan bezoeken en alzo nog méér ervaring en kennis te verwerven.
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SFEERBEELDEN: NEGOMBO SRI LANKA
MARIA NIRMALA CENTRE

D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA

Opening prayer (Niroshini)
God of life, we thank you today, sending us uncles Christiaan
and Paul.

Openingsgebed door Niroshini
God van het leven, wij danken U vandaag om ons
oom Christiaan en oom Paul te zenden.

Res. (Sung) Yes, we praise you Lord.

Res. (Sung) Ja, wij loven u Heer.

We thank you for thier organization which make efforts to
improve friendship among the peopole.

Wij danken U voor hun vereniging die zich inspant om de
vriendschap tussen de volkeren te verbeteren.

We praise you the way they offer humanitarian help, for the
poor of our world.

Wij danken U voor de manier waarop zij menslievende hulp
aanbieden voor de armen van onze wereld.

Lighting the Tradition Lamp
Mr. Christiaan & Mr. Paul
Srs. Gonzaga, Innocentia & Saruna
Miss Roshini & two children.

Het aansteken van de Traditionele Lamp
Mr. Christiaan & Mr. Paul
Zuster Gonzaga, Innocentia & Saruna
Juf. Roshini & twee kinderen.

Welcome Speech (Sakuni)
Dear Uncles Christiaan & Paul. We are very happy to see
you with us once again in this year. Today, on behalf of all
my friends, I welcome you, to enjoy with us this evening.

Welkomstwoord door Sakuni.
Lieve Ooms Christiaan en Paul, wij zijn zeer gelukkig om jullie dit jaar weer eens bij ons te zien. Vandaag, namens al
mijn vrienden, heet ik u welkom om samen met ons van
deze namiddag te genieten.

Welcome dance
A dance by Little children
A dance (traditional)
English song by little children
Actin song in Sinhala
A dance
English song
Distributing gifts
Vote of thanks
Christmas wishes
National Anthem

Welkomstdans
Een dans door kleine kinderen
Een traditionele dans
Een Engels lied door kleine kinderen
Ritmisch lied met dans in Sinhala
Een dans
Engels lied
Het uitdelen van de geschenken
Dankbetuiging
Kerstwensen
Volkslied

PROGRAMME 9/12/2005: MARIA NIRMALA CONVENT - NEGOMBO SRI LANKA: 9 DECEMBER PROGRAMMA:
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VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN - SRI LANKA
NEGOMBO: DE SOCIALE WERELD-KETEN

FLANDERS WORLD SOCIAL CHAIN: MARIA NIRMALA CENTRE
NEGOMBO: CHARITY PROJECT: SRI LANKA
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FLANDERS WORLD SOCIAL CHAIN: MARIA NIRMALA CENTRE
NEGOMBO: CHARITY PROJECT: SRI LANKA

NEGOMBO-SRI LANKA IS SOMS OOK EENS UITBLAZEN MET VRIENDEN...
Hier op de foto samen met onze Sri Lankaanse vriend en plaatselijk vertegenwoordiger van de
vereniging, Dhamika WITHENAGE. Als manager van een textielfabriek in Colombo komt hij deze
zomer waarschijnlijk naar Europa. Wij zullen hem natuurlijk hier bij ons met open armen
ontvangen, zoals wij ook bij hem en zijn familie onthaald worden.

DE SOCIALE WERELD-KETEN: humanitaire acties in binnen- en buitenland

CADENA MUNDIAL SOCIAL - DIE SOZIALE WELTKETTE

CHAINE SOCIALE MONDIALE - WORLD SOCIAL CHAIN

... Elisabeth Charlotte DORNES von SZAKÁCS, Duits-Hongaarse aristokrate uit Heidelberg, was
een Dame die we in Negombo leerden kennen. Zij heeft er vanuit Deutschland een humanitair
project lopen voor een tehuis van een 40 tal weeskinderen FATIMA BOYS HOME. We gingen het
ook samen met haar opzoeken en zagen dat zij er zéér mooi werk verricht.
Op de foto ziet men ons op haar afscheidsdineetje in ons hotel Blue Oceanic waar we samen
logeerden... Liebe Freundin, AUF WIEDERSEHEN und bis bald bei uns in Flandern!!
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