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Sommarhälsningar från styrelsen 

Styrelsen vill ge lite information om situationen för våra fadderbarn i Kandy Sri Lanka och även slå ett 

slag för styrelsens kommande aktiviteter inför hösten. 

 

Barnens situation 

Pandemin har påverkat människor världen över på många sätt. I Sri Lanka där människors 

livssituation redan tidigare varit svår blir effekten än mer besvärlig.  Matbrist, dyrare priser och 

butiker med begränsat öppethållande medför svårigheter att kunna köpa mat. Detta innebär att 

barnen får för lite mat, ofta endast ett mål mat per dag, vilket leder till hunger och i värsta fall 

undernäring.  

Skolorna är stängda och undervisning sker digitalt vilket blir problem för de barn som inte har tillgång 

till internet. Därmed blir det svårt att utföra skolarbetet.  En förfrågan till fadderfamiljer vars barn 

inte har till gång till mobiltelefon har framförts, för att om möjligt få stöd för inköp av en sådan. 

Angelika har via tidigare utskick regelbundet rapporterat om hur situationen ser ut för barnen och 

planerar nu att resa till Sri Lanka den 14 juli 2021. Angelika kan då på plats  följa upp situationen och 

om möjligt vidta lösningar för att hjälpa till, vilket är värdefullt. Föreningen lämnar ekonomiskt bidrag 

för att Angelika ska kunna hjälpa och att ordna aktiviteter i små grupper. 

 Som ni vet går det bra att lämna brev till Angelika som överlämnas till barnet vid framkomst.  

 

Restaurangchansen 2021-2022 

Föreningen kommer även i år att sälja Restaurangchansen med giltighetstid 1/9 2021 till 30/8 2022. 

Priset är detsamma som tidigare 260 kronor, varav 130 kronor oavkortat går till stöd för barnen.  

Denna intäkt till föreningen är en värdefull hjälp för att varje år kunna ge barnen bidrag till inköp av 

skolmaterial.  Vi hoppas att många av er även i år vill köpa Restaurangchansen via vår förening. Mer 

information om detta kommer separat under augusti månad.



 

Gårdsförsäljning 

Förra årets Gårdsförsäljning av diverse hemlagade produkter blev lyckad och uppskattades av de som 

kom. Den gav en bra intäkt till föreningen som även den bidrog till inköp av skolmaterial. Styrelsen 

planerar därför att lördagen den 21 augusti klockan 10.00-14.00 hålla en gårdsförsäljning i 

Tusenskönan. Inbjudan till denna aktivitet kommer framöver men boka gärna redan nu in detta 

datum i er kalender. 

Till dig som vill/kan bidra med till exempel hembakat, sylt, saft eller annat till gårdsförsäljningen 

vänligen meddela någon i styrelsen senast den 9 augusti. 

 

Fadderfamilj och Månadsgivare 

Styrelsen söker hela tiden personer som kan tänka sig att bli fadder eller månadsgivare. Hjälp oss att 

sprida information om detta så att vi kan hjälpa fler barn. 

Läs mer på föreningens hemsida www.nethlama.se  eller/och ta kontakt med någon i styrelsen för 

mer information. 

 

Slutligen vill styrelsen tacka för ert stöd och engagemang för att stödja de behövande barnen. 

Det är betydelsefullt och gör skillnad! 

 

 

Styrelsen önskar er alla en skön sommar! 

 

www.nethlama.se 

 

http://www.nethlama.se/

