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Elke druppel telt!
Al weer een jaar voorbij
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de projecten en de
ontwikkelingen binnen de Stichting Kansarmen Sri Lanka.
Onze Stichting heeft het afgelopen jaar met de aanleg van waterputten en sanitaire voorzieningen
weer veel kansarmen in Sri Lanka een beter bestaan gegeven. Voor ons zijn veilig drinkwater en
een WC vanzelfsprekend, voor deze mensen een luxe!
Projecten 2007
Het afgelopen jaar heeft Jan van der Steen (voorzitter van onze Stichting) Sri Lanka 2 keer
bezocht met als doel afgeronde en lopende projecten te inspecteren en te controleren.
Op dit moment passen we 6 verschillende technieken toe om een drinkwatervoorziening te
realiseren of sterk te verbeteren.
Met de in 2007 verkregen donaties hebben wij 18 projecten weten te realiseren voor een totaal
bedrag van € 33.000. De projecten werden uitgevoerd op: scholen, gehandicapten tehuizen,
bejaardentehuizen, weeshuizen en woongemeenschappen.
Nieuwe projecten 2008
We werken goed en graag samen met mensen van locale hulporganisaties, de zogenaamde NGO
’s, die stuk voor stuk sociaal betrokken zijn. Omdat zij de locale water- en sanitatie behoeften het
beste kennen, krijgen wij vooral via deze mensen nieuwe projecten binnen. Tijdens het laatste
bezoek hebben we wederom een aantal waardevolle, nieuwe projecten getoetst en aangenomen.
Genoeg werk aan de winkel dus.
Zo hebben we met father Edward (van Caritas Sri Lanka) 4 gemeenschappen nabij Putlam
bezocht, een geïsoleerd gebied in Noord West Sri Lanka, met brak en dus niet te drinken
grondwater. Honderden families halen dagelijks 5 km verderop hun drinkwater bij de enige
waterpuls. De enige goede oplossing hier is het regenwater tijdens het regenseizoen via het dak
op te vangen, te filteren en vervolgens op te slaan in een betonnen tank van 5000 liter.
Genoeg voor (bijna) een heel jaar goed drinkwater. Kosten per opslagtank per familie: € 300.
Een werkdag uit het leven van onze
locale projectuitvoerder Chaminda
Fernando
Alle projecten worden onder leiding van
onze locale projectuitvoerder Chaminda
samen met de locale bevolking
professioneel uitgevoerd.
Chaminda is vaak vele uren op zijn motor
onderweg voordat hij op de plaats van
bestemming is. Na een werkdag van
ongeveer 10 uur valt om 18.00 uur de
avond en wordt in de binnenlanden het
olielampje aangemaakt. Nog wat eten, de
administratie bijwerken en het is weer tijd
om naar bed te gaan. Chaminda slaapt met
zijn werkploeg bij de locale bevolking. De volgende ochtend om 5.00 uur wordt het werk hervat.
De werkzaamheden per put duren ongeveer een week en worden uitgevoerd in het

droogteseizoen onder een zengende zon en striemende wind. Ook al ben je als Sri Lankaan de
hitte gewent, het is vaak afzien voor de arbeiders. Daarna weer een lange tocht naar huis, waar
Chaminda samen met zijn vrouw Nilu de administratie van het project afrondt.

DVD-promotiefilm
Om een betere indruk te geven van het werk van onze Stichting en om te laten zien waaraan
donaties besteed worden, hebben wij een DVD-promotiefilm gemaakt. Zoals u kunt zien zijn de
Sri Lankanen zeer dankbaar voor de nieuwe voorzieningen en het werk van onze Stichting.
Wij wensen u alvast veel kijkplezier! En kent u in uw omgeving mensen die ook geïnteresseerd
zijn in het werk van onze Stichting, laat het ons dan even weten. Extra DVD’s zijn kosteloos te
bestellen bij ons secretariaat.
Aqua for All verdubbelt de donaties
We werken nauw samen met Aqua for All, een Nederlandse Stichting die water- en sanitatie
projecten van ontwikkelingsorganisaties financieel ondersteunt (www.aquaforall.nl).
Elke gedoneerde Euro wordt door Aqua for All verdubbeld. Erg interessant dus!
En…. het jaar 2008 jaar is uitgeroepen tot het jaar van de sanitatie.
Belangrijk, omdat een goede sanitatie vele ziekten voorkomt.
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 ons werk in Sri Lanka.
Donateurs bedankt!
Natuurlijk kunnen we dit werk nooit doen zonder
donaties. Daarom bedanken wij bij deze alle
donateurs die het ons in 2007 mogelijk hebben
gemaakt de projecten te realiseren.
En omdat bestuur en vrijwilligers van onze Stichting
belangeloos dit werk doen, verzekeren wij u dat elke
gedoneerde Euro voor de volle 100% wordt besteed
aan projecten in Sri Lanka.
Nog geen donateur?
Wilt u individueel of als groep helpen om de
kansarmen in Sri Lanka een leven met zuiver water
en sanitair te geven, dan kunt u ons met een
periodieke overboeking of een eenmalig bedrag
financieel steunen. Als u niet telebankiert, dan kunt u
bijgevoegde machtigingskaart en retourenvelop
daarvoor gebruiken.
Wij zijn dankbaar voor iedere gift!
PS: wilt u svp uw e-mail adres via
info@kansarmensrilanka.nl doorgeven aan
ons secretariaat? Dan kunnen wij u kosteloos blijven
informeren. Bij voorbaat dank!
Met dank voor uw belangstelling en steun,
wensen wij u mede namens de kansarmen van Sri
Lanka:
PRETTIGE KERSTDAGEN

EN EEN HOOPVOL EN GEZOND 2008

COLOFON
Stichting Kansarmen Sri Lanka
E-mail
Website
Donaties

info@kansarmensrilanka.nl
www.kansarmensrilanka.nl
Bankrekeningnummer 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
Public Relations
: Albert van Hedel

