
  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
Elke druppel telt! 

 
Iedereen die onze Stichting Kansarmen Sri Lanka financieel een warm hart toedraagt of die bijzondere interesse 
toont in het werk van onze Stichting willen wij graag via deze Nieuwsbrief informeren over de ontwikkelingen en 
activiteiten van het afgelopen halfjaar.  

 

Activiteiten Sri Lanka 
 
Werkbezoek Sri Lanka / september 2008 
Jan van der Steen heeft in september een werkbezoek gebracht om afgeronde en lopende projecten te bekijken 
en om nieuwe projecten te selecteren. Hier volgt een passage uit zijn werkbezoekverslag: 
 
 “Bij onze aankomst is Chaminda druk bezig met de aanleg van 3 drinkwaterputten. De periode juli, augustus en 
september is het meest droge seizoen en deze maanden hebben we hard nodig om de waterputten te 
realiseren. Bovengrondse werkzaamheden, zoals de bouw van latrines en de boringen van de pulsen kunnen 
het gehele jaar uitgevoerd worden. Ook nu hebben we weer de afgeronde projecten bezocht. Overal treffen we 
mensen, die gelukkig zijn met een wc of een watervoorziening. Veel herkenning en blijdschap naar Chaminda en 
van ons uit een bevestiging dat we moeten doorgaan”. Het volledige verslag vindt u op onze website 
www.kansarmensrilanka.nl 
 
Chaminda trotse vader van zoon Mark  

 
 
Onze projectuitvoerder Chaminda en zijn vrouw Nilu zijn op 
27 november de trotse ouders geworden van zoon Mark 
(hun eerste kindje).  
Mark weegt 2800 gram.  
Nilu en Mark maken het goed. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mijlpaal: 50

ste
 drinkwater- en sanitatieproject wordt in december 2008 opgeleverd 

 
 
Met de inmiddels 50 gerealiseerde projecten zijn 
ruim 9.000 mensen voorzien van schoon drinkwater 
en/of goede sanitatie.  
Dit maakt het leven voor de arme Srilankanen 
aanzienlijk gemakkelijker.  
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Stichting Kansarmen Sri Lanka 
 
Donaties  Bankrekeningnummer 12.15.29.304 

t.n.v. Stichting Kansarmen Sri Lanka 
 

E-mail    : info@kansarmensrilanka.nl 
Website    : www.kansarmensrilanka.nl  
        Webmaster: Rien van Hedel 
 
Bestuur  
Voorzitter/projectbegeleider : Jan van der Steen 
             073-5033294 
Secretaris      : Hanny van Nuland 
Penningmeester + PR   : Albert van Hedel 
           0622464129 
Bestuurslid      : Lizette Steeg  

 

 

 
Activiteiten Nederland 
 
Presentaties  
Om het water- en sanitatieprobleem onder de aandacht te brengen en te houden hebben we presentaties 
verzorgd voor KBO Berlicum/Middelrode, Rotaryclub Sint-Niklaas in België, KVO uit Esch en het Mondriaan 
College in Oss. 
 
Oók voor uw bedrijf, school, organisatie, kennissen of club verzorgen wij graag geheel vrijblijvend een presentatie 
over (oplossingen voor) het drinkwater- en sanitatieprobleem in Sri Lanka.  
 
Dvd-promotiefilm 
Om een betere indruk te geven van het werk van onze Stichting en om te laten zien waaraan  
donaties besteed worden, is door Joop Neefs van de Berlicumse filmclub Shot’71 een DVD-promotiefilm 
gemaakt. Deze DVD is te bekijken op onze website en desgewenst gratis te bestellen bij onze Stichting. 
 
Wandelen voor Water  
Elk jaar in maart kunnen basisscholen deelnemen aan de landelijke sponsorloop “Wandelen voor Water”, een 
initiatief van Aqua for All. Zo is er in maart 2008 door de kinderen van de Prof. W.J. Bladergroenschool uit 
Groningen en de St. Maartenschool uit Nijmegen gelopen voor 7 water-/sanitatieprojecten. Een geweldige 
prestatie van deze kinderen. Deze 7 projecten zijn inmiddels gerealiseerd en met de 2 scholen geëvalueerd. 
 
In maart 2009 gaan de kinderen van 300 basisscholen “wandelen voor water”.  
De kinderen van groep 7 en 8 van de Prof. W.J. Bladergroenschool uit Groningen, van basisschool De 
Viersprong en van basisschool SamSam (beide uit Wijchen) gaan volgend jaar maart lopen voor projecten van 
onze Stichting. Doet jullie school ook mee in 2009? Of anders in 2010? 
 
Aqua for All: “Water is dé sleutel in de armoedebestrijding” 
Aqua for All is een Nederlandse Stichting, die zich met geld en kennis inzet voor drinkwater en sanitatie voor de 
allerarmsten (www.aquaforall.nl). Elke aan onze Stichting gedoneerde Euro wordt door Aqua for All verdubbeld. 
Dat maakt doneren extra interessant! 
 
Onze stichting wordt aangenaam verrast 
Onze Stichting had het afgelopen halfjaar het genoegen 2 donaties in ontvangst te mogen nemen, afkomstig van 
de financiële bijdrage van een 25 jarig dienstjubileum en een 25 jarig huwelijk. Na verdubbeling door Aqua for All 
worden aan deze mooie donaties concrete projecten gekoppeld. Jubilarissen: bedankt! 
 
 
December-cadeau 
Zonder donaties en giften kunnen wij geen 
drinkwater- en sanitatieprojecten realiseren.  
Daarom bedanken wij bij deze alle donateurs, die 
het ons mogelijk maken de meest kansarmen van 
Sri Lanka een beter bestaan te geven.  
 
Wilt u de Stichting met haar 50

ste
 project feliciteren 

en een december-cadeau doen?  
Dan kan dat natuurlijk via een donatie.  
Wij zijn dankbaar voor iedere gift! 
 
Mede namens de kansarmen van Sri Lanka wensen 
wij u 

 
PRETTIGE KERSTDAGEN EN  
EEN GELUKKIG EN GEZOND 2009 
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