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Allen die onze Stichting Kansarmen Sri Lanka financieel een warm hart toedragen of die bijzondere
interesse tonen in het werk van onze Stichting willen wij via deze brief informeren over de ontwikkelingen
en activiteiten van het afgelopen halfjaar.
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. Zowel in Sri Lanka als in Nederland is er veel werk verricht.
Comité van Aanbeveling
Ine Spee, senior adviseur bij onderwijsadviesorganisatie KPC Groep in Den Bosch, is onlangs
toegetreden tot het Comité van aanbeveling. Zij onderschrijft ten volle de doelstellingen van de
Stichting Kansarmen Sri Lanka. Wij zijn blij met haar betrokkenheid en bereidheid haar kennis
en ervaring in te zetten voor de stichting. Op de website lees je haar motivatie hiervoor. december
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Gerealiseerd
e
e
Dit jaar, het 1 van het 3 jarig contract met Eureko Achmea Foundation en het 1 contract met Wilde Ganzen
(www.wildeganzen.nl), zijn we gestart met de beoogde projecten. Het is een enorm succes geworden. Beide
organisaties zijn erg tevreden over de resultaten. De uitgebreide rapportage en verantwoording naar beide sponsoren
e
is goedgekeurd. Het 2 contract met Wilde Ganzen loopt op dit moment.
Afgelopen jaar hebben we met de financiële steun van particuliere donaties en sponsoren ter waarde van ruim
€ 60.000 18 water- en sanitatieprojecten uitgevoerd.
Het toerisme zit duidelijk in de lift. Verschillende toeristen hebben onze website gevonden en zijn nieuwsgierig naar
het land en om een blik in de keuken van onze Stichting te werpen. Natuurlijk geheel vrijblijvend en dat spreekt de
toerist aan. Voor elke dag dat men via onze stichting gebruik maakt van een chauffeur met auto gaat een bedrag van
€ 5,00 naar de stichting.
Presentatie/acties in 2011
Eén voor één zijn het geslaagde acties geweest met veel enthousiasme
en goede resultaten.
Een film spreekt tot de verbeelding en daarom proberen we van elke actie
beelden vast te leggen en op de website te plaatsen. Van elke actie is
een verslag te vinden.

Acties 2011
De KVO Vught, Carnavalsmis St.
Norbertus parochie Berlicum,
Onderwijs Kerstactie, de
Wereldwinkel Berlicum, Lionsclub
Heusden,Vraag en Aanbod
Wijchen, gemeente
’s Hertogenbosch, diverse
basisscholen met wandelen voor
water, actiedag Theresiaschool
Berlicum, Rabo Share for More,
Rabo Maas en Waal, glaskunst
Splintergroep Wateringen,
e
St. Jozefschool Uden, 1 communie
St. Albertusschool Loosbroek, De
Lage Landen Estafette marathon,
Hagranop bedrijfsevenement,
KVB Middelrode en particuliere
jubilea en (kinder)verjaardagen

Werkbezoek november
2011
Vergezeld door Joke Ringma
werkzaam bij Rabo Maas & Waal in Druten, onder andere als
ambassadeur van Share 4 More, heeft Jan van der Steen in november
opnieuw een werkbezoek gebracht om de projecten te bekijken.
Onderstaand haar verslag.
“Mijn bijzondere en onvergetelijke reis!”
“Eind november ben ik samen met Jan vertrokken naar Sri Lanka. Een
voor mij onbekende bestemming. Ik vond het meteen al heel spannend
om te ervaren hoe fietsers, motors, auto’s, bussen en vrachtwagens veel
tolerantie naar elkaar hebben.
We hebben vele scholen bezocht, lopende projecten en scholen die een
aanvraag bij Chaminda hebben ingediend voor toiletten en/of drinkwater.
Overal waren we zeer welkom! De scholen, die inmiddels schoon
drinkwater en voldoende toiletten hebben, houden het allemaal netjes bij.
Dat is ook een vereiste die gesteld wordt. Trots liet de schoolleiding dan
ook het schoonmaakrooster zien. We gingen verder het Noord-west
gebied in waar je werkelijk het gevoel hebt alleen op de wereld te zijn. Ver
weg van de steden liggen heel veel scholen, zeer arme scholen. We kwamen op een school met 525 kinderen en 2
toiletten ook de 20 docenten maken daar gebruik van. Kinderen liepen allemaal op blote voeten. Een schooluniform

krijgen ze 1x per jaar van de regering maar schoeisel is voor eigen rekening. Ook zorgt de regering voor ontbijt op
sommige scholen waar de ouders dat niet kunnen betalen. We zijn naar een vissersdorp geweest waar 350 mensen
wonen. Het dorpje ligt aan een lagune met een prachtige omgeving. Echter deze mensen drinken het brakke water
daar er geen zuiver drinkwater is. Baden, wassen etc. gebeurd ook in de lagune. De aanvraag betreft een watertank
en put met goed drinkwater. Dat is daar niet eenvoudig. Een watermonster is
genomen en wordt onderzocht welke filter er in de tank zou moeten komen om
het te zuiveren. Het is teveel om allemaal op te schrijven wat ik allemaal heb
gezien en meegemaakt. Chaminda en zijn mannen verrichten daar geweldig
werk. Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit en je merkt dat zij het met veel liefde en
plezier doen. Zij willen de kinderen een betere en gezondere toekomst geven. En
zoals Jan altijd zegt: investeren in de kinderen, zij zijn de toekomst. En als je een
toilet en een kraan met schoon drinkwater hebt ervaren wil je daar geen afstand
van doen en er voor vechten dat je dat je verdere leven ook hebt. Ook voor Jan
chapeau dat hij vanuit Nederland de boel helemaal onder controle heeft in het
verre Sri Lanka en de mensen daar met zijn positieve instelling weet te motiveren
om de projecten te laten slagen. Wat kan er met onze hulp daar heel veel gedaan
worden en wat voelt het goed als je dat zelf hebt ervaren. Het zou geweldig zijn
om de aanvragen die binnenkomen allemaal te kunnen afhandelen. Dat kan
echter alleen met onze hulp. En laten we met de Kerstdagen even stil staan bij de
mensen en kinderen in het zo gastvrije Sri Lanka die ons zo dankbaar zijn.
Ik ga zeker terug om de projecten te bekijken die groen licht hebben gekregen.
Ik wens u hele fijne Kerstdagen en een gezond en liefdevol 2012.”
Groeten Joke Ringma.
Vooruitblik 2012
Ook in 2012 zullen we ons inzetten om het water- sanitatie en hygiëneprobleem onder de
aandacht te brengen. Dit willen we doen door onder andere weer een sponsorloop aan te
bieden op de (basis)scholen in Nederland. In de gastles, verzorgd door onze stichting,
worden de kinderen meegenomen in een wereld waar schoon drinkwater en een toilet niet
vanzelfsprekend zijn. Als afsluiting een sponsorloop, met gevulde flessen water in een
door de stichting geschonken rugzak, wordt het kind in het verre land gesymboliseerd.
De school kan natuurlijk ook een andere actie voorstellen.
Helaas soms werkt succes ook tegen! De werkploeg in Sri Lanka werkt voortvarend en zij
genieten van de dankbare locale bevolking. Het is gewoon geweldig met welke inzet zij de
projecten realiseren. Toch moeten we even het tempo aanpassen, omdat er minder geld
dan verzoeken binnenkomen. Steeds meer verzoeken, ijverige werklui, maar onvoldoende
kapitaal! Voor 2012 staan ongeveer 20 projecten te wachten op uitvoering met een totale
begroting van € 60.000.
Ook hebben we al de toezegging van de Vastenactie in Berlicum/Middelrode voor het komende jaar en zijn we in
gesprek met geïnteresseerden voor andere acties.
Blijf je het een prachtig doel vinden? Volg het werk op onze website!
Presentaties voor uw organisatie, kennissen of club verzorgen wij geheel vrijblijvend.
Hartelijk dank!
Zonder donaties en vrijwilligers kunnen wij geen drinkwater- en sanitatieprojecten realiseren.
Daarom bedanken wij bij deze alle donateurs, jubilarissen, feestelingen en de vele vrijwilligers die het ons mogelijk
maken de meest kansarmen van Sri Lanka een beter bestaan te
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geven.
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