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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.
Terugblikken en vooruitkijken
Vanaf volgend jaar zal het verslag van het werkbezoek aan Sri Lanka en de nieuwsbrief in elkaar
geschoven worden.
Voordat u begint te lezen willen we u attent maken op het verslag van het laatste werkbezoek op
de actuele website. Hierin leest u de laatste ontwikkelingen van onze activiteiten in Sri Lanka.
Gezondheidsprogramma
Enthousiast zijn we begonnen met de ontwikkeling van een gezondheidsprogramma voor de
basisscholen. We bouwen putten en leggen sanitair aan die ook onderhouden moeten worden.
Als er geen aandacht besteed wordt aan de onderwerpen gezondheid en hygiëne, dan vervalt men
in oude patronen. Tijdens het laatste werkbezoek hebben Ferdi en Nilu een proefles gedraaid met
goed resultaat. Ferdi (neef van Jan) wilde graag
kennis maken met Sri Lanka en heeft daarom met Jan
het laatste werkbezoek afgelegd. Zie zijn dagboek op
http://ferdigoksin.hyves.nl/blog. Nilu, de echtgenote
van projectuitvoerder Chaminda, gaat de lessen op de
scholen verzorgen. Zij neemt ook al vanaf de start de
administratie van de projecten voor haar rekening.
Zowel Chaminda als Nilu spannen zich uitermate in
voor de Stichting en laten hun sociale hart spreken.
Op de foto ziet u de bijeenkomst van de ouders die
worden geïnformeerd over het
gezondheidsprogramma.

Gerealiseerd
Ondanks de economische crisis hebben we minimaal last van terugtrekkende donateurs.
Daar zijn we erg blij mee. In Sri Lanka kampen mensen met dezelfde economische problemen als
hier en de vraag om water en sanitatie wordt er niet minder om.
Afgelopen jaar hebben we met uw steun 18 water en sanitatieprojecten uitgevoerd.
Daar was een bedrag van € 45.000,00 voor nodig en we hebben daar ongeveer 4000 mensen mee
kunnen helpen.
Voor 2010 staan ruim 20 projecten te wachten met een begroting van € 75.000,00.
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!
Elk jaar in maart kunnen basisscholen deelnemen aan de landelijke sponsorloop “Wandelen voor
Water”, een initiatief van Aqua for All. In maart 2009 hebben kinderen van 4 basisscholen gelopen
voor de Stichting en een prachtig bedrag opgehaald.
We zijn blij dat er voor 2010 zich alweer enkele scholen aangemeld hebben om mee te “Wandelen
voor Water”.
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Presentaties
De belangstelling voor het werk van de Stichting zit in de lift. Regelmatig komen er verzoeken binnen
voor een presentatie. Óók 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-films
Om een betere indruk te geven van het werk van onze Stichting en om te laten zien waaraan uw
donaties besteed worden, kunt u via onze website vernieuwde filmpjes van enkele minuten
bekijken.
Deze Dvd’s zijn desgewenst gratis te bestellen bij onze Stichting.

Hartelijk dank!
Zonder donaties en vrijwilligers kunnen wij geen
drinkwater- en sanitatieprojecten realiseren.
Daarom bedanken wij bij deze alle donateurs en de
vele vrijwilligers die het ons mogelijk maken de
meest kansarmen van Sri Lanka een beter bestaan
te geven.

Ook dit jaar was er weer belangstelling om ontvangen
cadeaus voor een eigen jubileum of gedenkwaardige
dag aan de Stichting te schenken. Na verdubbeling
door Aqua for All worden aan deze mooie donaties
concrete projecten gekoppeld. Jubilarissen en
feestelingen: bedankt voor dit prachtige initiatief!
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De Sri Lankanen en de Stichting hopen volgend jaar ook weer op u te kunnen rekenen!
Ook de kinderen van de theeplukkers nabij Kandy zijn u dankbaar en wilden graag meewerken om
dit in onderstaande foto te uiten.
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