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Elke druppel telt!

De eerste nieuwsbrief
Met trots presenteren wij onze eerste nieuwsbrief. In eerdere berichten op onze website en in
de regionale dag- en nieuwsbladen hebben we aan de oprichting van Stichting Kansarmen Sri
Lanka al aandacht besteed. De nieuwsbrief zal regelmatig verschijnen en wordt ook op de
website geplaatst. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de projecten en van de
ontwikkelingen binnen de Stichting.
We beginnen met een korte samenvatting van het werkverslag aan de projecten in september
2006.

Projecten SRI LANKA September 2006
Door: Jan van der Steen
Ondertussen zijn er al verschillende
projecten op het gebied van
voornamelijk water,- en sanitaire
voorzieningen gestart en afgerond
onder de verantwoordelijkheid van de
nieuwe Stichting.
September is het droogteseizoen.
Een prima tijd wat betreft het graven
van putten. Mijn verblijfplaats dit
werkbezoek is goed geregeld.
De familie van Chaminda, onze
projectuitvoerder ter plaatse, en de
locale bevolking ontvangen me gastvrij.
Ik ben erg benieuwd naar de vorderingen en we bezoeken meteen vanaf de tweede dag de
lopende en afgeronde projecten. Stichting Kansarmen Sri Lanka is hoofdzakelijk op het
platteland rondom de stad Kurunegala actief. De binnenlanden krijgen in verhouding tot de
kustgebieden weinig aandacht en steun van hulporganisaties. In verschillende gastenboeken,
van tehuizen die we bezoeken, herken ik
alleen het Singalese handschrift, we komen
op locaties waar voorheen nog geen
westerse mensen zijn geweest.
Bij eerdere bezoeken en projecten hebben
we verschillende gemotiveerde mensen
ontmoet. Deze schoolhoofden,
Boeddhistische monniken, priesters,
zusters, onderwijzers, locale overheden,
locale organisaties zoals onder andere de
Women's Development Foundation
voorzien ons nu van bruikbare informatie en
dragen hoofdzakelijk waterproblemen voor.
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Samen bezoeken we deze locaties en we kijken of we iets kunnen betekenen.
Iedere dag ontmoet ik weer nieuwe mensen en komen er hulpvragen bij.
We rijden van de ene naar de andere locatie. Zien er aangrijpende, trieste situaties, waarbij
we soms wel even moeten slikken.
Onder leiding van onze projectuitvoerder Chaminda is, in samenwerking met de lokale
bevolking, al veel werk verzet. De werkzaamheden worden vakkundig uitgevoerd en zowel de
arbeiders als de mensen waarvoor het gedaan wordt, zijn ons zeer dankbaar.
Er zijn waterputten gegraven en waterpulsen geslagen voor een dovenschool, een
bejaardentehuis en een weeshuis. Ook hebben ze enkele schooltjes voorzien water, toiletten
en een trainingscentrum voor jongens met het down syndroom is voorzien van een
steenmachine.
De jongens produceren bouwstenen en verdienen daarmee een eigen inkomen.
We zien het effect van de beperkte middelen die we kunnen inzetten.
In dit deel van het land merkt men nauwelijks iets van de opstanden, waardoor de projecten
gelukkig zonder veel risico uitgevoerd kunnen worden.
Tevreden keer ik terug naar Nederland. Ik heb gezien hoe de projecten gestaag vorderen en
ik heb interessante, waardevolle, nieuwe projecten verzameld. Genoeg werk aan de winkel!
Wederom heb ik veel dankbaarheid van de Sri Lankanen mogen ervaren.

Regen
Op dit moment (november, december) valt er verschrikkelijk veel regen in Sri Lanka.
Een onwerkbare periode. Het werk aan de waterputten ligt daardoor even stil.
Voor Chaminda wacht zijn andere job. In december komt het toerisme namelijk weer op gang.
Hij zal daarom de komende maanden naast het werk voor de projecten ook de toeristen de
mooiste plekken van het land laten zien. Want na regen komt zonneschijn, zowel letterlijk als
figuurlijk!

Aqua for All
Dat water voor iedere mens een van de belangrijkste levensbehoeftes is, zal niemand
ontkennen. Toch is schoon drinkwater voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend.
De Verenigde Naties hebben hiervoor een plan opgesteld. MDG 7 (Millennium Development
Goals) is een van de acht MDG's die in 2000 door de 189 lidstaten van de VN zijn
vastgesteld. Deze acht MDG's streven naar een flinke terugdringing van armoede, honger en
ziektes in de wereld. MDG 7 streeft naar een halvering van het aantal mensen zonder veilig
drinkwater en sanitaire voorzieningen vóór 2015 en de verbetering van de
levensomstandigheden van ten minste 100 miljoen krottenwijkbewoners vóór 2020.
Onze Stichting zet zich ook in voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen en voert
daardoor onder andere waterprojecten uit in Sri Lanka. De Stichting Aqua for All kan aan
ontwikkelingsorganisaties ondersteuning bieden op financieel terrein en bij wervingsacties.
Wij hebben een aanvraag voor ondersteuning ingediend bij Aqua for All.
De Stichting Aqua for All, kortweg A4A, is in 2002 opgericht door de Koninklijke Vereniging
voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN) en de Nederlandse Vereniging voor
Waterbeheer (NVA) om de krachten van de Nederlandse watersector op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking te bundelen. A4A stelt zich ten doel met het geld en de kennis uit
de sector een duurzame ontwikkeling te bevorderen van de drinkwatervoorziening, sanitatie
en waterbeheer in ontwikkelingslanden.
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Donateurs
Natuurlijk kunnen we dit werk nooit doen zonder de steun van onze donateurs.
Mocht uw aandacht getrokken zijn en wilt u ons steunen, kijk dan ook eens op onze website
voor uitgebreide informatie over de werkbezoeken en de volledige verslagen van de
projecten.
We bieden ook de mogelijkheid om een project te adopteren.
Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.
Wij zijn dankbaar voor iedere gift! Wij vragen u daarom ook uw naam te vermelden bij ieder
contact of bij een overschrijving, zodat wij onze dankbaarheid kunnen tonen en u gericht in de
toekomst kunnen benaderen.

Presentatie
Hoe gaat een kleine Stichting te werk in een derde wereld land?
Graag verzorgen wij voor uw bedrijf, school, organisatie, kennissen of club geheel vrijblijvend
een presentatie over onze projecten in Sri Lanka.

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Geef dan uw e-mail adres door aan het
secretariaat. Zo besparen we in de verzendkosten. Wilt u helemaal geen nieuwsbrief
ontvangen, laat het ons dan ook weten!

COLOFON
Stichting Kansarmen Sri Lanka
Hernen Nederland
E-mail
Website
Info

Met dank voor uw belangstelling en
de steun van afgelopen jaar, wensen
wij u prettige kerstdagen en een
hoopvol en gezond nieuwjaar!

Donaties

info@kansarmensrilanka.nl
www.kansarmensrilanka.nl
Jan van der Steen
tel +31(0)73-5033294
Banknummer 12.15.29.304
t.n.v. Stichting Kansarmen Sri Lanka

Secretariaat
Hanny van Nuland
Kranenhof 1
6616 BJ Hernen
Bestuur Stichting Kansarmen Sri Lanka
Voorzitter/projectbegeleider Jan van der Steen
Secretaris
Hanny van Nuland
Penningmeester
Lizette Steeg
Leden
Mien Steeg
Riet Steeg
Helmie van der Aa
Gerrit Beumer
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