
Bezoek aan Zr. Chrishani door Medi-Aid voor St. Havonos op 1 december 2016 

ANNA'S HOME FOR CHILDREN, Good Shepherd Mankulam, Sri Lanka 
_________________________________________________________________ 

Om 11 uur afgesproken met Zr. Chrishani van het weeshuis Anna's Home for Children. In dit 
weeshuis wonen + 75 meisjes. Er is een grote 
viering met kerstliedjes in de parochie die 
ochtend, daarom zijn er maar 7 kinderen in het 
huis aanwezig. De kerstvakantie begint die dag 
en de kinderen die nog wel familie hebben gaan 
een paar weken bij ooms, tantes of grootouders 
doorbrengen. Er blijven in deze kerstperiode 30 
kinderen in het tehuis, zij hebben helemaal geen 
familie meer waar zij naar toe kunnen. 
De paar kinderen die er zijn gaan voor ons 
dansen en zingen en kletsen honderduit. Jammer 
dat we het niet kunnen verstaan..... 

Vol overgave wordt er gedanst. Na een kopje thee krijgen we een rondleiding door het gebouw 
van Zr. Chrishani. 

We beginnen bij de eetzaal die er netjes 
maar heel sober uitziet. 
Niets aan de muren, nergens speelgoed 

Alle tafels en banken staan aan de kant er is 
net schoongemaakt.  
De eetzaal grenst aan de keuken die weer uit 
verschillende ruimtes bestaat. 
Er geen enkel meubilair in de 
gemeenschapsruimte, kinderen zitten op de 
grond of buiten op de stoep. 
 

 
De 3 schoorstenen in de 
keuken zijn stuk en vuil en 
kunnen niet meer gebruikt 
worden. Er wordt nog 
traditioneel gekookt op open 
vuur. Omdat deze ruimte niet 
meer gebruikt kan worden 
wordt er in een kamertje 
hiernaast gekookt. De situatie 
in de keuken is gevaarlijk en 
erg smerig door roet enz. 



Op open vuur zonder 
schoorsteen erboven wordt er 
rijst gekookt.  
Het is heel erg behelpen om in 
deze ruimte eten te koken voor 
alle kinderen. Het is uiterst 
primitief.  
Er is zelfs niet iedere dag 
voldoende te eten. 
Soms is er alleen maar wat 
brood, wat over is van de 
bakker.  

 
Van de keuken gaan we door naar het sanitair en badkamers......Schrik niet…..,  
alles is buiten rondom een grote waterput. Door de stomende regen gaan we naar buiten. 

De badkamer 

Met een emmer wordt water 
uit de put gehaald en de 
wasbakjes gevuld. De 
kinderen wassen zich 
allemaal buiten. Totaal geen 
privacy!!  

 
Kinderen kunnen ook echt in 
bad. Deze betonnen badkuip 
wordt gevuld met water uit 
de put. 

 
De waterput is groot en diep. Ter beveiliging zijn er ijzeren platen over heen geschoven. 

 



 
Ook de was wordt buiten gedaan.  Er zijn geen 
was- en zeker geen droogmachines aanwezig. 

We lopen over het terrein (moeilijk 
begaanbaar door de regen, een grote modder 
poel), we komen langs de kippenren. 

Het valt op dat er geen leuke buitenruimte is 
waar de kinderen lekker kunnen spelen.  

Er is buiten helemaal NIETS. 

We gaan via de andere kant het gebouw weer binnen en komen in de slaapzalen. 

Er zijn 2 van deze grote slaapzalen. De 
oudste meisjes hebben bedden. Het is 
schoon en functioneel. De kleintjes zijn 
vaak gewend om op de grond te slapen.  

Verder is er nog een (veel te kleine) ruimte 
om extra lessen aan de meisjes te geven. 
 Zr. Chrishani vindt het heel belangrijk dat 
hiervoor meer plaats komt.  
Hier worden o.a Engelse lessen gegeven. 
Doorweekt nemen we de belangstijkste wensen door: 

 
1. Renovatie keuken met veilige apparatuur en schoorstenen 
2. Toiletgebouw met douches en wc's  
3. Wasmachines en eventueel droger voor de was 
4. Speelplaats met speeltoestellen en sportmateriaal  
5. Klaslokaal voor avondlessen 
6. Een gemeenschapsruimte met banken, tafels en stoelen 
7. Banken voor buiten, de kinderen zitten nu op de stoep 

Zr. Chrishani vindt bovenstaande volgorde zelf het belangrijkste.  
 
Ons bezoek wordt erg gewaardeerd en we beloven alles door te geven. 
Na een hartelijk afscheid vervolgen wij onze reis.  Carla  


