
Na 10 jaar nog elke dag blij met watervoorziening 

Door Jan van der Steen 

Willem van Geest, kartrekker Wereldwinkel Berlicum en oud-ondernemer, vergezelt Chaminda 

Fernando en Jan van der Steen tijdens dit werkbezoek. 

Bij onze aankomst staat de zware regenval in het zuidwesten van Sri Lanka centraal in het nieuws; 

extreem veel regen en daardoor overstromingen en aardverschuivingen met als gevolg 300 dodelijke 

slachtoffers, 600.000 Sri Lankanen zijn direct getroffen. De weersomstandigheden in de noordelijke 

provincies zijn het tegenovergestelde. Hier snakken de mensen naar water. Het is er warm en zeer 

droog. 

Deze keer bezoeken we diverse communities diep in het binnenland, de families willen water. De 

impact van een tekort aan water is onvoorstelbaar. De sociale en economische ontwikkelingen van 

het gebied krijgen geen kans. Over het algemeen komen de kosten voor community 

watervoorzieningen op € 20.000 à € 25.000. Voor onze stichting zijn dit hoge bedragen. We hebben 

de locaties bezocht, geïdentificeerd en zien mogelijkheden/oplossingen om deze vele honderden 

families vooruit te helpen. Echter de financiële middelen ontbreken. Wij moeten een pas op de 

plaats maken en het doet pijn deze communities achter te laten met enkel de belofte dat ”we ons 

best gaan doen”. 

Met een zekere spanning bezoeken we ook 5 

waterprojecten die gerealiseerd zijn in 2006, 2007 en 

2008: 3 tehuizen met bewoners met een verstandelijke / 

lichamelijke beperking, 1 bejaardenhuis en 1 meisjes 

weeshuis. Onaangekondigd volgt een warm welkom en 

herkenning.  

Deze voorzieningen lopen 

alweer 10 jaar en deze 

opname laat wederom zien 

dat de doelgroepen een goed onderhoud plegen. Het geeft mij veel 

voldoening en een vette pluim voor het team in Sri Lanka! Zie de 

website op afgeronde projecten. 

Een samenvatting van wat we aantreffen, een opname tijdens een zeer droog seizoen: 

Instelling Doelgroep   Aanleg Watervoorziening  Opname 2017 

Our Kids  35 kinderen+omwonenden 2007 pulsboring   volop water 

Swarnadana 96 kinderen +volwassenen 2006 open put met ringen  volop water 

Divi Sarana 14 vrouwen   2008 bestaande put verdiept  beperkt water 

Holy Cross 32 meisjes weeshuis  2007 bestaande put verdiept  volop water 

Selewathi 12 bejaarden   2007 pulsboring   volop water 

 

We reizen verder, filmen op 4 locaties (komen later dit jaar op de site) de gerealiseerde 

voorzieningen en wonen enkele ceremonies bij van het in gebruik nemen ervan. Het “blauwe goud” 



wordt enorm gewaardeerd, dat er dansjes en muziekstukken door de kinderen worden ingestudeerd 

om tijdens de ingebruikname op te voeren. Het is elke keer weer indrukwekkend.  

Ook gaan we nieuwe aanvragen ter plekke bekijken. Wat is de vraag en wat kunnen we doen? Zien 

we kansen, dan proberen we een sponsor of donateurs voor het project te vinden.  

 

Deze sponsor organiseert alweer enkele jaren een muziek-battle. De gekleurde bandjes (zie foto) zijn 

gekoppeld aan een muziekgroep. De meest verkochte kleur wint de battle. De opbrengst van de 

verkochte bandjes gaat naar het goede doel. 

Onderweg komen we langs armoedige dorpjes. Vaak stoppen we even 

om de kinderen een “knuffel” te geven. Kinderen in Nederland doneren 

regelmatig hun knuffels voor de kinderen in Sri Lanka. 

Daarnaast kunnen we, onderweg naar afspraken, genieten van de 

prachtige natuur, vogels en andere dieren en de bedrijvigheid van de 

mensen.  

Ontmoetingen met ministers, Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur, ondernemers, 

ambtenaren en schoolhoofden staan ook deze keer weer op het programma.  De samenwerking met 

deze partijen wordt zeer serieus genomen door de stichting en dat waardeert men ook. Het land en 

de mensen staan open voor kennisoverdracht en ontwikkeling van het binnenland. Het netwerk is 

voor de stichting belangrijk en wordt daarom goed onderhouden. 

Het met eigen zintuigen ervaren wat het doet om mensen te voorzien van een 1e levensbehoefte 

heeft al veel medereizigers beroerd. In onderstaand verslag verwoordt Willem van Geest zijn 

ervaringen gedurende onze trektocht langs de projecten. 

Door Willem van Geest 

Water is motivatie, dit is de slogan van de in Berlicum en Negombo (Sri Lanka) gevestigde Stichting 

Kansarmen Sri Lanka. Een stichting die zich vooral bezighoudt met drinkwatervoorzieningen en 



sanitatie op scholen onder het aller armste deel van de bevolking van dat prachtige, ongerepte eiland 

in de Indische Oceaan. 

De grote vraag is hoe je mensen in erbarmelijke omstandigheden nog hoop op een toekomst kunt 

geven. De stichting doet dit door kinderen van klein tot groot te voorzien van kostbaar drinkwater. 

Het voor ons zo vanzelfsprekend aanwezige drinkwater! Zelfs de kleinsten onder hen worden weer 

gemotiveerd en kunnen weer vrolijk zijn. Daarmee geven ze een positieve impuls aan hun directe 

omgeving, schoolleiding en ouders. 

Ik mocht, als oud ondernemer en huidig vrijwilliger bij de Wereldwinkel, in mei en juni getuigen zijn 

van de prestaties die deze stichting in de afgelopen 12 jaar heeft neergezet. Getuige mocht ik zijn van 

in het verleden en vandaag uitgevoerde projecten, scholen met gehandicapte kinderen en 

opvangtehuizen voor ouderen, waarvan er enkele mij slapeloze nachten bezorgden.  

Veel opnames werden er gedaan voor beoordeling van problemen, vinden van oplossingen en 

inschatting van kosten met vaak de mededeling aan betrokkenen dat er nog een behoorlijk aantal 

wachtende voor waren. Een onoverkomelijk probleem voor de stichting die mede namens de giften 

van sponsoren toch een kleine 200 projecten kon realiseren. 

Enkele projecten waren imponerend om te zien. Vooral een oppervlaktewater filterinstallatie in een 

Boeddhistisch dorp, waar met handkracht een gigantisch bassin is gebouwd met voorfiltering en alles 

wat daar bij behoort te zijn. Een project (zoals vele anderen) wat bij mij diepe indruk maakte over de 

vakkundigheid van het team in Sri Lanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de vele projecten die respect afdwongen, was een school met een kleine 400 kinderen, 

gelegen op 1100 meter hoogte in het mooie gebergte van midden Sri Lanka. De school, bestaande uit 

3 gebouwen trapsgewijs gelegen tegen de berghelling, was al 60 jaar verstoken van drinkwater. Na 

een geografisch onderzoek werd er tot 74 meter diep in het gesteente geboord met als resultaat 

1500 liter zuiver drinkwater per uur. Een geweldig resultaat om, na 15 dagen hard werken door de 



werkers van de stichting, een complete drinkwater installatie met watertoren, terreinleidingen en 

drinktroggen te mogen overdragen aan de gebruikers.  

 

Met het doorknippen van een lint wordt de voorziening in gebruik genomen 

Een feest bedoeld voor kinderen die door dit water opgeruimd en blij, samen met het personeel, 

ouders en dorpsgenoten, een betere toekomst tegemoet gaan, mede dank de giften van de 

sponsoren uit Nederland en uiteraard de Stichting Kansarmen Sri Lanka. 

Wat is nu de persoonlijke motivatie en verwachting om vier weken met Jan en zijn medewerkers in 

Sri Lanka op pad te gaan? Wel ik had weinig tot geen inzicht in hetgeen er zich nu echt in de derde 

wereld afspeelt en wat me te wachten stond. Je hebt wel belangstelling maar het is en blijft de ver 

van mijn bed show. Uiteraard geeft de media in ons land een vrij goed beeld, maar het met eigen 

ogen en lijf aanschouwen is toch iets anders. Ik mag zeggen dat ik veel van de wereld heb mogen 

zien, maar dat zijn en blijven toch de blikken van een toerist uit het westen. In die vier weken zijn 

mijn ogen voor de werkelijkheid geopend, een werkelijkheid die je lichamelijk maar vooral geestelijk 

met beide voeten op de grond zet. Het laat je beseffen dat we in ons Nederland dankbaar en 

tevreden moeten zijn voor hetgeen we hebben, maar ons ook laat zien dat we er voor die ander in de 

derde wereld behoren te zijn. Ten slotte zijn wij hier op deze aarde met allen dezelfde rechten, of we 

nu blank, geel, of zwart zijn. En het is fijn en goed om te zien dat er mensen en instanties zijn die hun 

krachten daar voor willen inzetten. 

Ook is goed om te mogen concluderen dat de stichting bezig is met de toekomst, zowel daar in Sri 

Lanka maar zeker ook hier in Nederland. Laten we beseffen dat zij, daar in het verre Sri Lanka het 

voorlopig niet zonder onze steun kunnen, en dat wij dankbaar en blij mogen zijn dat wij ze vanuit ons 

rijke Nederland daarbij mogen en kunnen helpen. 

Dank aan Jan, Chaminda, Nilu, Anny, Nel en de “jongens” in Sri Lanka, die me allen deze mooie 

gelegenheid hebben gegeven om met deze ervaring verder te gaan. 

(hebt u belangstelling voor mijn volledig verslag, laat het even weten via bovengenoemde kanalen) 


