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Day Care Centres 
Our partners, CACM, have reported that our day care centres are thriving and there is a high demand 
for enrolment. Given all our day care centres are located within very rural villages; they are often the 
only available source of education and supervision for children in the area. ACF are not only committed 
to assisting the children at these centres but also help to fund the salary for the teachers who are 
specially trained and have achieved diploma level. To ensure the continued welfare of these young 
children, we urgently require additional support and would welcome individual or corporate 
sponsorship.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

At our Kathiraveli 
centre, the children 

are cared for between 
8am – 1pm and are 

provided with 2 meals; 
breakfast and lunch.  

Each child is also given 
1 cup of milk daily.  

 

 

Our Mathurankulam 

centre is located 73km 

from Batticaloa. 

 The centre has 2 

teachers who provide 

vital early education to 

these young children. 

 

Maravankulam day care is one of ACF’s highest performing centres. The children are 

taught language, maths, general knowledge and partake in extracurricular activities.  

 

“A man never stands as tall as when he kneels to help a child” 
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Tickets - Single: £10 Family: £25. Please email 

thenup@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Sponsor a Child 
 

ACF could not operate without your generous 
support. However, we still have over 200 
children requiring sponsorship. 
 

Sponsoring a child costs just £15/month and 
can provide a better, brighter future to those in 
desperate need.  
 

Please don’t wait; complete a standing order 
form now (attached below) and help make a 
difference today.  

Thank you. 

 

ASSETS – Update 

You may recall from our December newsletter, we are now involved with a new project in Kilinochchi 

to assist children and young adults with special needs. Our partners in Sri Lanka, ASSETS, have reported 

that the children are settling in well at the Hostel and adapting to the new environment. The Hostel 

itself lacks basic amenities and as such, ACF are currently in the process of funding various furniture 

items (e.g. beds/cupboards) & mosquito nets.  

NOTICE  

Due to ever rising venue costs, ACF are no longer able to continue our tradition of alternating 

locations of our Annual Charity Dinner. We extend our apologies to our sponsors and friends from 

North West & East London. If however, anyone has suggestions of competitively priced halls in those 

areas – please get in touch!  

 

The Hostel is in close 

proximity to 

Sivapoomy, a school 

specialising in 

providing education 

and vocational training 

to children with 

disabilities. The 

children can be seen 

here in their uniforms 

going to school. 
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ஆர ோபணம் சிறுவர் நிதியம் - சசய்தித்தோள் பங்குனி 2017 
சிறுவர் ப ோமரிப்பு நிலையம் / முன்பள்ளி  
 

எமது சிறுவர் ப ோமரிப்பு நிலையங்கள் / முன்பள்ளிகள் CACM இன் கண்கோணிப்பில் தற்ரபோது நோன்கு 
இடங்களில் சமோத்தமோக ஏறத்தோள 100 சிறோர்களுடன் சிறப்போக இயங்கி வருகின்றன. மிகவும் 

உள்நோடிய கி ோமங்களில், சபருமளவில் விவசோயம், மீன்பிடித்தல், 
ரவட்லடயோடல் மற்றும் கூைிரவலைகலள வோழ்வோதோ மோகக் 
சகோண்ட சபற்ரறோர் வோழும் இடங்களில் இயங்கும் இன் 
நிலையங்கள் ச ோசரியோக தைோ இரு ஆசிரியர்கலளயும் ஒரு 
சலமயைல யும் சகோண்டலவயும் கோலை 8 மணி முதல் 
மதியம்1மணி வல யும் இயங்குவரதோடு சிறோர்களுக்குக் கல்வி, 
உடல்பயிற்சி ரபோன்றவற்லறயும் மற்றும் இ ண்டுரவலள உணவு, 
போல் ரபோன்றவற்லறயும் வழங்கிவருகின்றன.  

 
இச் சிறோர்களுக்கு நோம் வருடோந்தம் சீருலடகலள வழங்கிவருவதோல் சிறோர்கள் ஏற்றத் தோழ்வின்றி 
சீருலடயில் சசல்கிறோர்கள்.  சிறோர்களின் நன்லம கருதி ஆசிரியர்களுக்கு 6 மோத ஆங்கிை டிப்ரளோமோ 
பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 
  
இந்த முன்பள்ளிகள் அ சோங்க உயர் போடசோலைகளில் 
ஆசிரியர் பற்றோக்குலற நிைவும் மிக உள்நோடிய 
பி ரதசங்களில் இயங்கிவருவதோல் சிறுவர்களின் 
எண்ணிக்லக அதிகரித்து வருகிறது. இருந்தரபோதும், நோம் 
வகுப்புகளில் சிறோர்களின் எண்ணிக்லகலய அதிகபட்சம் 30 
என்ற வழிகோட்டைில் அலமக்குமோறு ரவண்டியுள்ரளோம். 
 

இந்த நிலையங்கலள மோவட்டக் கல்விப் பணிப்போளர், 
கி ோமரசவர், பி ரதச சசயைோளர், சபோருளோதோ  அபிவிருத்தி 
உஸ்திரயோகஸ்தர், சிறுவர் ரமன்போட்டு  உஸ்திரயோகஸ்தர் ஆகிரயோர் அவ்வப்ரபோது கண்கோணித்து 
வருகிறோர்கள். அத்துடன், தவலணக்கு ஒருமுலற சபற்ரறோர் கூட்டம் நலடசபற்று பிள்லளகளின் 
கற்றல் ஈடுபோடுகள், சுத்தம் உடல் ஆர ோக்கியம் குறித்தும் கைந்துல யோடப்படுகிறது.  
         
இப் பள்ளிகளில் பயிலும் சிறோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
உைக சிறுவர் தினம் ரபோன்ற நிகழ்வுகளில் கைந்து 
பரிசில்கள் சபற்றதுடன் இப் பள்ளிகளில் இருந்து 
சவளிரயறும் மோணவர்களின் திறலமகள் நன்றோக 
இருப்பதோக அ ச போடசோலை அதிபர்களோல் நற்சோன்றுகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
 

மோதோந்த சுகோதோ  அறிக்லகயின்படி சிறோர்களின் நிலறயில் மோற்றமும் உடல் ஆர ோக்கியம் 
அதிகரித்தும் கோணப்படுவது எமக்கு ஊக்கத்லத அளிக்கிறது.  இந்தப் பணிலயத் சதோடர்ந்தும் புரிய 
உதவும் உங்கள் அலனவருக்கும் எமது நன்றிகள். 



 

Arobanam Sponsorship Scheme                                                                                
STANDING ORDER MANDATE  

  

To the Manager  
Name of Bank: _____________________________________________________________________   
 
Address: __________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
City &Postcode_____________________________________________________________________ 
 
Please pay: CAF Bank Ltd. 25 Kings hill Ave, West Malling, Kent ME19 4JQ  
For the credit of: Arobanam Children Fund Charity Reg No: 1082803  
A/C No: 00029004, Sort Code. 40-52-40   
 
The sum of: (in words) ________________________________________________________________  
 
Pounds (£15/per child):_______________________________________________________________  
 
On the______________ (day), _______________ (month), _______________ (year)  
 
And thereafter every month until further notice and debit my account accordingly.  
 
Name of account-holder to be debited: ___________________________________________________  
 
Account Number: ___________________________________________________________________  
 
Sort Code:  ________________________________________________________________________  
 
Signed: ______________________________________ Date: ________________________________  
 
Your Address_______________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
  
I would like tax to be reclaimed on my donation under the Gift Aid Scheme. I am a UK tax payer and pay an 
amount of income tax and/or capital gains tax at least equal to the tax that can be reclaimed on my 
donation. Please tick.  
  

YES ____          NO ____  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
For future communication please provide your email address. This is the only way you will receive our 
Newsletter. We assure you that we will never pass your email address onto third parties.  
  
Tel Number: ________________________________________________________________________   
 
Email: _____________________________________________________________________________  
  
Please call 01372 812 595 if you have any queries. When completed, please return to Mr V Ramakrishnan 
(Chairman), Arobanam Children Fund, 108 Manor Green Road, Epsom, Surrey, KT19 8LN. We will then 
send this form onto your bank. Please allow at least 2 weeks between the date you fill this form and the date 
of your first payment. Thank you.  
 

 

 
The information you provide on this form is subject to the provisions of the Data Protection Act 1998. 


