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Nyhetsbrev  December 2016 

Smyrna, Hirusara Daycare Center 
 

GOD HELG  från oss till er och VARMT TACK  för det gångna året!  

 

 

 

Kära Vänner!  

Fem år har nu gått sedan Hirusara Daycare center öppnade sina portar för 

Galles utsatta barn och ungdomar! 

Målsättningen var då och är fortfarande, att erbjuda en trygg och säker plats 

där barnen kan få skydd undan gatornas faror, att ha möjlighet att utvecklas 

och få en chans till ett framtida bättre liv.  

Idag är 24 barn i åldrarna 1,5 – 17 år inskrivna, och de flesta av dem har 

kommit till Hirusara  regelbundet sedan starten 2011. Det är tydligt att de trivs 

på centret, känner sig trygga med personalen och sina kamrater och att det 

är naturligt att vistas där istället för att tillbringa sin tid på gatorna. 

 

                   

Speciella händelser sedan 

sist…. 

 Hjälpinsats till 

översvämnings-

drabbade i Colombos 

slum 

 Start av yrkesskola 

 HOPE-Childrens Camp 

i Smyrna Church 

 Nytt klinkergolv 
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Hjälpinsats till drabbade familjer i Colombos slum 

 

Den 18 maj 2016 drabbades Sri Lanka återigen av en förödande 

naturkatastrof, den värsta sedan tsunamin 2004, när den tropiska cyklonen 

Roanu drog in med orkanvindar och häftiga skyfall. Omfattande jordskred 

framför allt i distriktet Aranayake ledde till att tre byar begravdes i djup lera 

och uppemot 300 000 personer påverkades och tvingades fly från sina hem 

och evakueras till säkrare områden. 

 

             

 

 

 

 

 

 

Galle distrikt, och därmed vårt center, klarade sig från allvarligare följder 

förutom en del materiella skador orsakade av de starka vindarna.  I 

huvudstaden Colombos lågt liggande slumområden drabbades dock de 

redan fattiga och utsatta människorna för svåra översvämningar, när Kelani 

floden snabbt och utan förvarning steg uppemot 2 meter. 

Smyrna Church, Galle har under sina femtio års existens, alltid värnat om offer 

för katastrof och krig och velat ge hopp och hjälp till drabbade människor i 

nöd. Med donationer från Pingstkyrkan i Trelleborg och hjälporganisationen 

ACT i USA, kunde kyrkan köpa in och distribuera förnödenheter till 500 

drabbade familjer i Colombos slum. 

 

 

                

Barnen på Hirusara deltog i denna hjälpinsats genom att hjälpa till med packning av 

förnödenheter till de översvämningsdrabbade familjerna. 

På hägra bilden ser vi senior pastor Christie Kohomban när han delar ut ris, mjölkpulver och 

andra matvaror utanför slumområdet.  
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Yrkesskola 

Flera av barnen, som dessutom varit med ända sedan starten, är nu 

tonåringar och vår målsättning är att de skall kunna fortsätta få stöd och 

hjälp av oss med fortsatta teoretiska studier eller någon form av 

yrkesutbildning och därefter lotsas in i ett arbete. 

De första ungdomarna som var aktuella för denna fas, fyra av våra pojkar i 

åldrarna 14-17 år, blev i höstas antagna på ”Vocational training center” i 

kuststaden Hikkaduwa och började där två olika kurser. Tyvärr avbröts 

studierna efter ett par månader på grund av olika problem som uppstod 

men skall återupptas i januari när nästa termin startar. 

Våra ungdomar har som ni vet inte haft någon bra start i livet och möter ofta 

stort motstånd mot förändringar i levnadsstil från sina anhöriga, t.ex. att 

studera.  Man anser att barnen/ ungdomarna istället skall hjälpa till med olika 

sysslor (ibland ohederliga sådana) och även arbeta för att bidra till försörjning 

av både syskon och andra anhöriga.  

Personalen på centret med pastor Mark i spetsen fortsätter dock att dagligen 

stötta, uppmuntra, föregå med gott exempel och hjälpa dem framåt mot 

målet att få en utbildning och i förlängningen ett bra jobb som de kan 

försörja sig på. 

 

        

 

 

 

Vi  önskar våra 

fina grabbar  

Vijitha, 

Adjanthe, 

Pathum och 

Kasun  ett stort 

LYCKA TILL nu 

när de  ska 

återuppta  sina 

yrkesskolestudier 

i januari! 
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    HOPE- Childrens and Youth Camp i Galle och Ampara 

 

 

Nytt klinkergolv  i Hirusaras lokaler 

De lokaler där vi nu bedriver vår verksamhet var från början tänkta att 

användas för en yrkesskola inom verkstadsteknik, vilket senare visade sig svårt 

att genomföra. Efter en donation från organisationen ACT (Aiding children 

together) i USA har vi i början av december kunnat byta ut den mörka och 

fläckiga betongen mot ett fint, ljust och mer lättstädat klinkergolv. Nu 

kommer våra barn och personal att kunna fira jul, och även se fram mot det 

nya året i fräschare lokaler. Härligt!! 

              

10 -13 Augusti hölls Smyrna Churchs 

årliga barn och ungdomsläger där 

även flera av våra barn och 

ungdomar deltog.  

De yngre tog del av barnlägrets  

olika aktiviteter på hemmaplan, 

medan  tonåringarna  fick uppleva 

det spännande äventyret att få åka 

med pastor Mark ända till Ampara 

distrikt där ungdomslägret hölls. 

En upplevelse utöver det vanliga! 

 

Före och efter bilder 
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För övrigt rullar vardagen på som vanligt…. 

Barnen droppar in under morgon- och förmiddagstimmarna, de duschar och 

byter till rena kläder, frukost serveras och äts, de äldre barnen åker till skolan 

och de små är kvar på centret och leker, sover eller sysselsätts på olika sätt. 

Kanske är det även något äldre barn som inte orkar gå till skolan just den 

dagen.  De kan ha haft en stökig och orolig natt eller är lite småkrassliga och 

därför istället behöver sömn, återhämtning och lugn och ro på centret.  
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Runt 14.30-tiden byts sedan förmiddagens lugn och pyssel mot betydligt mer 

liv i luckan! När barnen återvänder efter skoldagens slut fylls centret av våra 

härliga barn och ungdomars prat, skratt och stök. Precis som det skall vara!  

                                                                    

Efter ännu en dusch och klädbyte (man blir lätt smutsig i det varma och 

fuktiga klimatet ;) äts det god och näringsrik mat som ofta består av ris och 

currygryta.  

Eftermiddagen kan sedan fortsätta med t.ex. läxläsning eller 

extraundervisning och såklart lek både inomhus och ute på den härliga 

gården utanför centret.  

                         

        

 Med mycket spring i benen är det lätt att få skrubbsår! På högra bilden ovan 

plåstrar Mrs. Mala om Sithum. 
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Några bilder från den dagliga verksamheten… 
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Som avslutning vill vi uttrycka vår djupa tacksamhet till alla er som stöttar vårt 

projekt och därmed bidrar till att denna verksamhet kan fortgå och 

utvecklas. Allt vårt arbete går ut på att ge barnen så bra förutsättningar som 

möjligt för deras framtid och tack vare er är detta möjligt! 

Våra barn och ungdomar får möjlighet att komma bort från ett framtida liv 

på gatorna med stor risk för missbruk, kriminalitet eller prostitution. Det 

fantastiska är också att vi tillsammans kan förändra och bryta livsmönster som 

oftast gått i arv i flera generationer.  

Vi ser nu fram mot ett nytt spännande år 2107 som bland annat kommer att 

börja med firande av projektets femårsjubileum, där även representanter för 

vår organisation kommer att delta, samt den årliga utflykten med barnen 

och ungdomarna!  

Tack för ert stora förtroende och på återhörande!  

 

    

     
www.childrenswellfarefond.com  

 

 

Några av Hirusaras barn tillsammans med personalen 

GOD JUL  och  GOTT NYTT ÅR  från oss alla i 

Childrens Wellfare Fond 

 

 

http://www.childrenswellfarefond.com/

