
Huvudstad: Colombo 
 
Statsskick: republik 
 
Valuta: rupie 
 
Folkmängd: 20 miljoner 
 
Språk: singalesiska och tamil 
 
 

 

Yta Sri Lanka: 65 610 km2 
 
Yta Sverige: 449 964 km² 

SRI LANKA-ÖSTERNS PÄRLA 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Colombo
http://sv.wikipedia.org/wiki/republik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lankesisk_rupie
http://sv.wikipedia.org/wiki/Singalesiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tamil


Childrens Wellfare Fond 
   En liten organisation med kort väg mellan 

givare och mottagare 

     Allt arbete inom organisationen sker helt ideellt 
      och med minsta möjliga Administrationskostnader. 



 
Gatubarnsprojektet i Galle på  

Sri Lanka….. 
Smyrna Hirusara-Daycare center 

 



 
Projektet startade med ”trevande steg”  

 i september-2011 
med sex barn… 



Efter drygt fyra år kommer nu 23 barn, i åldrarna 
6 månader – 16 år, regelbundet till centret!   



 
 

Personalen på Hirusara: 

Mrs.Treesha, Miss Shamodeni 

& Mrs. Mala. 

 
 



 
Pastor Mark Nanayakkara-Smyrna Church, 

huvudansvarig för Hirusara- Daycare center.  
 



De första barnen kommer vid halv sju-tiden 
på morgonen. 

    Efter dusch och frukost 
tar barnen på sig sina 
skoluniformer… 

     

    några får skjuts till 
skolan med centrets 
tuc-tuc förare, 
Mr.Sampath..andra tar 
lokalbussen. 



De små barnen är kvar på centret.. 
Leker och pysslar 





Klädtvätt, matlagning och veckohandel… 
 en del av förmiddagens sysslor. 



Shamodeni, har lite undervisning för de 
små..innan skolbarnen kommer tillbaka. 



Klockan 12 äter ”förskolebarnen” lunch 

På Sri Lanka äter både 
barn och vuxna 
med fingrarna 



 Skönt att sova lite efter maten 



Vid 14-tiden är skolbarnen tillbaka 
Efter dusch och ombyte till andra kläder…… 



…..smakar det gott med mat 



Dagen fortsätter med läxhjälp och 
undervisning… 



Eftermiddagspyssel…. 





Fria aktiviteter och lek…. 



Sång, dans och rörelselekar… 



…..och utomhusaktiviteter på lekplatsen utanför 
centret 





Barnen älskar också att spela cricket, 
 Sri Lankas landsport 



Dagen börjar lida mot sitt slut. 

Mala plåstrar om ett skrubbat 
knä…. 

De äldre barnen hjälper de små att 
göra sig fina i håret. 



Sen eftermiddag är det dags för ännu ett mål 
mat innan centret stänger kl.18  



Målsättning för Day care center-Hirusara 

Trygghet och skydd,   
åtminstone några 
timmar om dagen 

Social träning, fostran 
och regler…. 



Stimulans                och Utbildning 



Ge barnen näringsrik och ren mat 



Och stärka barnens självkänsla 

T.ex har alla barnen 
varsin låda med sitt 
namn på 

       Vi kan, vi vill, vi vågar! 



Childrens Wellfare Fond 
                             www.childrenswellfarefond.com 

                                  Bg:  726 - 1548 

 

      

Likt ringar på vattnet kan vi förändra livsmönster som oftast gått i arv i flera generationer. 
Det behövs dock många glada givare för att detta projekt skall kunna fortgå. Hoppas du vill 
vara med och bidra till att vi kan fortsätta hålla dörrarna öppna för dessa utsatta barn. 

http://www.childrenswellfarefond.com/

