ANGELA- centrum pro rozvoj dítěte
Spravováno společností: WALANA (Negombo) Lakshmi NIWASA, buddhistická společnost.
Dne 10. 4. 1940 pan Ernest a paní Evadne de
Silva zahájili činnost buddhistické společnosti
Walana (Negombo) Lakshmi s.r.o., s cílem
vytvořit buddhistické školy, domy pro seniory
a
dětské
domovy.
Ct.
Heenetiyana
Dhammaloka Thera se stal patronem,
iniciátorem a tvůrcem aktivit této společnosti.
Společnost zodpovědně a úspěšně vedla
mnoha domovů. Po úmrtí zakladatelů byla
většina domovů předána YMBA nebo
Buddhistickému kongresu a školy byly svěřeny
vládě. Nicméně Domov Angela pro dívky
zůstal v rukou společnosti a členů rodiny a
příbuzných sira Ernesta a lady Evadne de
Silva a spravuje domov, který se stará o sirotky a dívky bez prostředků ve věku mezi 5 a 18
lety.

Domov Angela
Buddhistický domov pro dívky byl zřízen v roce
1951 a od svého vzniku byl zaregistrován a schválen
vládou jako charitní. V roce 2010 byl dům nově
zaregistrovaný a přejmenovaný na Angela –
Centrum pro rozvoj dítěte, což bylo v souladu s
požadavkem Probačního odboru pro péči o dítě.
Domov stojí na pozemku darovaném sirem
Ernestem a lady Gymara Fernando.

Budovy
Naše stavby jsou prostorné, vybavené ložnicemi,
jídelnou, pracovnou, kuchyní, spíží a také chrámovou místností. Domov je vybaven pro
umístění 25 dívek.
V roce 2008 člen výboru a jeho dva synové přestavěli plochy kuchyně a jídelny. A v roce 2010
dostala svatyně zcela nový vzhled.

Zaměstnanci
Vrchní sestra, kuchařka, zahradník a hlídač,
který se stará o dům. Výbor v současné době
hledá někoho na pozici hospodářky.

Akademické zařízení
Všechny dívky navštěvují státní školy. Školní
výuku zajišťuje společnost, která zaměstnává
učitele na Matematiku, přírodovědné předměty a
Angličtinu, stejně jako na šití, Ruční práce, tanec
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a umění. Asistenti pomáhají dívkám s dramatem a zpěvem. Při mnoha příležitostech získaly
naše dívky ocenění v dramatu a umění na soutěžích pořádaných probačním odborem pro
péče o dítě. Dva členové výboru vyučují dívky v kurzu vaření. Jak je to časově možné, bereme
dívky na taneční představení, výstavy a filmy.

Náboženské aktivity
Dívky chodí do Dhamma školy v nedalekém
klášteře. Každý večer se dívky účastní Púji
v chrámové místnosti. Na Vésak dodržují
zvyky, navštěvují kláštery a vyrábějí lucerny.
Jezdí také do Colomba, aby se mohly podívat
na slavnostní osvětlení.

Financování.
Vláda poskytuje dotace na 300 Rs/ měsíčně
na každé dítě. Probační odbor pro péče o dítě
také dává dotace, které slouží pro stavby, údržbu, vybavení a další potřeby pro dívky. Částka
se každý rok liší.
Hlavní zdroj financí pochází od Tissa de Silva (syn zakladatelů) Trust. Childrens Incorporated
(USA) sponzorují 10 dolary měsíčně jedno dítě. Společnost také zřídila fond na financování,
vzdělávání a kulturní potřeby dětí. Také veřejnost se podílí různými dary, například nosí do
domova jídlo.

Jaká je budoucnost pro dívky
Snažíme se pro dívky zajistit zaměstnání,
než dosáhnou 18 let a musí náš dům
opustit. V některých případech jsme pro
dívky, které si to přály, zajišťovali také
svatby. Pokud dívky mají rodiče, vracejí se
zpět do svých domovů. Všechny dívky v naší
péči mají vkladní knížky, takže peníze
získané z Children Incorporated
jsou
pravidelně ukládány. Jedné z našich dívek
se dostalo ošetřovatelského vzdělání a v
současné době je zaměstnána ve velmi
dobře zavedené soukromé nemocnici a je
vdaná za chlapce podle jejího výběru. Další
dívka je zaměstnána ve Standard
Charetered Bank. Další pracuje v domově

pro seniory.
Doufáme, že se i nadále budeme moci věnovat péči a rozvoji těchto méně šťastných dívek.

Naše problémy
Našim hlavním problémem v současné době, je porucha stávající toalety. Musíme zajistit
instalatérské práce a kanalizaci na obnovu těchto toalet. Proto je naší povinností najít
finanční prostředky pro tento projekt.
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