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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 brief informeren 
over de ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen halfjaar.  
 
Comité van Aanbeveling 
De heer Bjørn Hoogwout, heeft in maart 2010 als bedrijfsdirecteur afscheid 
genomen van Brabant Water. Hij heeft zich bereid verklaard de doelstelling van 
Stichting Kansarmen Sri Lanka uit te dragen en zitting te nemen in het Comité 
van Aanbeveling. Het voelt goed te weten dat je gesteund wordt door een 
drinkwater professional. Dat biedt kansen voor de kansarmen.  
 
Gerealiseerd    
In het jaar 2010 hebben we met uw financiële steun ter waarde van ruim € 50.000 17 water- en 
sanitatieprojecten uitgevoerd. Daarmee heeft de Stichting ongeveer 6000 mensen kunnen helpen. 
Chaminda, onze projectuitvoerder in Sri Lanka, heeft al veel scholen van water en toiletten kunnen 
voorzien en de verzoeken blijven wekelijks binnenkomen.  
Ook hebben verschillende toeristen afgelopen jaar een reis geboekt bij onze Stichting, kijk voor 
meer informatie even op onze website. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar onze projecten. 
 
Wandelen voor Water 2010 / 2011 
Elk jaar in maart kunnen basisscholen deelnemen aan de landelijke sponsorloop “Wandelen voor 
Water”, een initiatief van Aqua for All. In 2010 hebben kinderen van 6 basisscholen gewandeld voor 
onze Stichting en een mooi bedrag opgehaald. Daarnaast heeft basisschool Emmaus in Heesch in 
mei een waterloop georganiseerd. We zijn blij dat zich voor 2011 reeds enkele scholen hebben 
aangemeld om te “Wandelen voor Water”. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich nog steeds 
aanmelden! Voor meer informatie zie www.wandelenvoorwater.nl  
 

Vooruitblik 2011 
Voor 2011 staan 18 projecten te wachten op uitvoering met een totale begroting van € 60.000. 
De komende 3 jaar zal Eureko Achmea Foundation de Stichting financieel steunen. Hiermee is een 
gedeelte van de begroting structureel gedekt. 
 
Werkbezoek Sri Lanka / november 2010 
Jan van der Steen is onlangs teruggekeerd van een werkbezoek aan Sri Lanka. Samen met de 
projectuitvoerder Chaminda, heeft hij een bezoek gebracht aan een aantal oude en nieuwe 
projecten. Hieronder vertelt hij over zijn ervaringen. 
 
‘Mijn bezoek Sri Lanka vindt deze keer plaats in het natte seizoen. Dat biedt gelukkig enige “verfrissing”. Door 
de forse regenbuien gaan er hier en daar rijstoogsten verloren. Voor veel families betekent het dat er even 
geen inkomsten zijn. Ik bemerk dat de kosten voor levensonderhoud sinds mijn laatste bezoek flink zijn 
gestegen. De overwegend toch al arme bevolking is weer de dupe. 
De eerste dagen breng ik een bezoek aan enkele projecten die inmiddels zijn afgerond zoals een 
watervoorziening voor een gemeenschap van 60 families. Een vrouw vertelt me dat ze erg blij is met het 
nieuwe waterkraantje bij haar huis. Voorheen was zij dagelijks 3 uur kwijt met het heen en weer lopen naar de 
waterput. Ook laat ze mij vol trots de tomatenplanten zien die ze nu heeft gekweekt. 
Daarna controleer ik de eerder gebouwde regenwateropslagtanks: De tanks met elk 6000 liter zijn weer 
gevuld en wachten op het naderende droge seizoen. De families zijn er blij mee. 
Enkele dagen later bezoek ik samen met Chaminda een bejaardenhuis. Er zijn nu slechts 22 bewoners.  
Het sanitair is compleet verouderd en niet bereikbaar voor rolstoelen. Met een dergelijke situatie zou je in 
Nederland de voorpagina van de krant halen. Bij de uit te voeren projecten proberen we een bestedingsnorm 
van ongeveer € 10 p.p. in het vizier te houden. Bij dit tehuis gaan we daar vele malen overheen. Daarom 
nemen we het besluit, ondanks het persoonlijke verzoek van de bisschop, hiervan geen project te maken.  
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Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van een teleurgestelde zuster Bernadette. In mijn achterhoofd 
hoop ik dat een gulle donateur op zal staan! 
Chaminda en ik zijn uitgenodigd op een school om aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikname van de 
nieuw gebouwde water- en sanitaire voorzieningen. Als we aankomen staan er 1500 kinderen te wachten en 
worden we onthaald met dans en trommelmuziek. Hier word ik toch wel even stil van. Zo’n warme ontvangst 
en zo veel dankbaarheid voor schone toiletten en schoon drinkwater……. 
De volgende dagen kunnen we 12 scholen identificeren. Het zijn voornamelijk grote scholen (circa 1000 
kinderen). De laatste week bezoeken we nog een school met 1100 kinderen. De meisjes beschikken slechts 
over 2 toiletten. De jongens vliegen de jungle in om hun behoefte te doen. Ook zijn er drinkwater problemen. 
De kosten voor aanpassingen bedragen € 6.500.  
Voorts heb ik contacten gelegd met enkele lokale Waterbedrijven. Dit in verband met filtergebruik als het 
water niet voldoet aan de drinkwaternorm. Ook in Sri Lanka zijn volop ontwikkelingen op dit gebied. Dit is en 
blijft een lastige materie.  
Ik heb ook een positief gesprek gehad met de Chief Minister en de Director Education NW Province (1200 
scholen). Hierdoor kunnen in de toekomst de aanvraagprocedures voor Chaminda en de schoolhoofden 
versoepeld worden. 
Op de laatste avond van mijn verblijf is er een feestje georganiseerd voor de vaste medewerkers: metselaars 
en loodgieters. Deze mannen zitten soms 3 weken lang diep in de binnenlanden, werken van zonsopgang tot 
zonsondergang, 7 dagen per week bij een temperatuur van soms wel 45 graden. Ze slapen in de scholen en 
‘s nachts worden ze lek gestoken door de muggen. Ik heb hun houten/lemen hutjes gezien. Zij behoren tot de 
armste families. Ik heb veel respect voor deze mannen die toch aan de basis staan van onze duurzame 
projecten. En dit alles onder het wakend oog van Chaminda en zijn vrouw Nilu. Chaminda is een man van 
weinig woorden, hij laat de inmiddels 75 afgeronde projecten voor zich spreken.’ 
 

Presentaties  
Voor uw organisatie, kennissen of club verzorgen wij 
graag geheel vrijblijvend een presentatie over het 
drinkwater- en sanitatieprobleem in Sri Lanka.  
 
Jubilea, feest- en gedenkdagen! 
Ook dit jaar waren er weer initiatieven om 
ontvangen (geld-)cadeaus voor een eigen jubileum 
of gedenkwaardige dag aan de Stichting te 
schenken. Aan deze mooie donaties worden 
concrete projecten gekoppeld. Jubilarissen en 
feestelingen: bedankt voor dit prachtige gebaar! 
 
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 deze 
kinderen zijn 
u dankbaar! 
Mogen wij het 
komende jaar 
weer op u 
rekenen?  
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