
                                       

Lägesrapport från Sri Lanka och Childrens Welfare Fund 

Världen är inne på sitt andra år med de svåra utmaningar covid-19 pandemin fört med sig. Det är 

en sjukdom som hela världen kämpar med, med olika framgång och misslyckande. Så också på 

Sri Lanka.  

Till skillnad från det mångåriga inbördeskriget där striden var synlig och identifierbar, fortsätter nu 

kampen mot den osynliga fienden som har makten att förstöra hela länder. 

På Sri Lanka är det för närvarande en enorm ökning av antalet fall, troligen orsakad av den 

snabba spridningen av Delta-varianten av viruset. Det medicinska systemet har sträckts till det 

yttersta och regeringen har höjt kapaciteten på sjukhus och intensivvårdsenheter. Trots detta är de 

flesta statliga sjukhusen fullbelagda och tar inte emot andra än patienter sjuka i covid-19. Cirka 

200 döda per dag. Vaccinationerna är dock i full gång. Prognosen är att landets befolkning skall 

kunna vara vaccinerade i slutet av året tack vare stora vaccinleveranser. Vi hoppas att det skall 

kunna bli så. 

Regeringens dilemma är att försöka begränsa smittspridningen genom olika restriktioner gentemot 

det lidande detta orsakar, särskilt för den fattiga befolkningen. Landets ekonomi är i kris, tillgången 

på många basvaror är mycket begränsad och att åter igen besluta om nedstängning ses som näst 

intill omöjligt. 

Hirusara daycare center och fadderbarnen 

År 2021 har hittills varit ett år med ovisshet och planer som måste pausas. Restriktioner och 

stängning av skolor och dagcenter. Väntan på obestämd tid. Lättnader och öppnad verksamhet i 

februari, mars och halva april. Glädje och hopp. Återigen ökad smittspridning och lock down.  

Under de perioder då centret varit stängt har pastor Mark Nanyakkara och hans team fått ställa 

om verksamheten. Det har organiserats och distribuerats matpaket till de nödställda barnen och 

deras familjer, många gånger under stora svårigheter och med risk för sin egen hälsa. Men med 

idogt arbete, många kontakter och ett gott förtroende hos myndigheterna och befolkningen har 

man ändå lyckats. De tolv familjer som ingår i Hirusara daycares verksamhet har varje vecka fått 

nödpaket med basvaror för att överleva. Vid flera tillfällen har familjer även fått akut hjälp att ordna 

ett säkrare boende. 

Vi känner oss trygga med att våra medarbetare i Galle och Colombo gör allt de kan för att bistå 

Hirusarabarnen och fadderbarnen samt deras familjer. Vid kontakt med Sri Lanka hör vi hur de 

trots allt förhåller sig till det rådande läget, håller ut och försöker se framtiden an med tro och 

tillförsikt.  

Mark Nanyakkara, pastor i Smyrna church, Galle och huvudansvarig för Hirusara Daycare, 

beskriver i slutet av detta nyhetsbrev sin stora tacksamhet över den omtanke och det stöd 

childrens welfare fund ger fortlöpande. Tillsammans med er alla kan vi fortsätta hjälpa dessa de 

fattigaste och mest behövande barnen och deras familjer. 



       

Matpaketen har hjälpt Hirusarabarnen och deras familjer överleva under långa perioder av pandemin    

 

 

                                                    

Förra veckan ombads barnen på Hirusara 

göra en teckning som de här visar upp i 

samband med utdelningen av nödpaket 

utanför Smyrna Church, Galle. 

 

Bild till vänster: Några av fadderbarnen  i 

ett av Colombos slumområden och deras 

familjer.  

 



 
 

“Dear friends, 

Thank you so much for the care you have for the mission in Sri Lanka. We really appreciate all your love 

and hearts for our dear children at Hirusara daycare.  

Warm thanks also to all donators to the sponsored children. Despite the fact that it has been a lockdown 

situation, we and sister Rita and senior pastor Christie Kohomban continuosly support all our sponsored 

children with the enormous difficulties it has entailed to help them. We also have supported some of these 

families with food rations in addition to the sponsorship money. 

We as Hirusara center thank you from the bottom of our hearts for helping so many families who have been 

in need. They are so grateful for all the food that is given at the hard time they now are going through. They 

say that if they do not get these food packages, they would go hungry for many days. 

So I would like to encourage you. Not only have you supported your own families, you have also supported 

many families who have been hungry and in need. Thanks again for your contributions. I thank all the 

donors and friends who have supported the Childrens Welfare Foundation. We pray that God will bless you 

all in abundance. 

With Love and prayers 

Mark Nanayakkara” 

                   ---------------------Marks brev fritt översatt till svenska-------------------------------------- 

”Kära vänner,  

Tack så mycket för den omtanke ni har för vår verksamhet i Sri Lanka. Vi uppskattar verkligen all er kärlek 

och era hjärtan för våra kära barn på Hirusara daycare. 

Varmt tack även till alla faddrar. Trots att det varit en lockdown situation stöttar vi i samarbete med Rita och 

senior pastor Christie Kohomban kontinuerligt alla våra fadderbarn med de enorma svårigheter det 

inneburit att få fram hjälpen till dem. Vi har också stöttat en del av dessa familjer med matransoner i tillägg 

till fadderpengarna. 

Vi som Hirusara center tackar från djupet av våra hjärtan att ni bistått många familjer som varit i nöd. De är 

så tacksamma för alla matvaror som getts vid den hårda tid de nu går igenom. De säger att om de inte fått 

matransonerna skulle de fått gå hungriga i många dagar. Så jag vill uppmuntra er. Ni har inte bara försörjt 

era egna familjer, ni har också stöttat många familjer i hunger och nöd.  

Återigen tack så mycket för era bidrag. Jag tackar alla givare och vänner som har stöttat oss via Childrens 

Welfare Fund. Vi ber att Gud skall välsigna er alla i överflöd! 

Med kärlek och böner 

Mark Nanyakkara” 

 

www.childrenswelfarefund.com   


