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For further information about UNICEF please contact: 

Jeremy Sprigge, Communication Specialist, UNICEF Sri Lanka, 
Tel: +94 77 723 6548, jsprigge@unicef.org   
 
Suzanne Wooster-Prematilaka, Communication Officer, UNICEF Sri Lanka 
Tel: +94 77 316 5378, swooster@unicef.org   
 
Anne-Sophie Bonefeld, Regional Chief of Communication, UNICEF South Asia 
Tel: +977 980 103 0076, abonefeld@unicef.org  
 
 

About UNICEF Sri Lanka 

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries 
and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded 
children, to the benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF Sri Lanka, visit www.unicef.lk  

 


