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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.

Activiteiten Nederland
Wandelen voor Water 2010
Door de 6 basisscholen, de Prof. W.J. Bladergroenschool uit Groningen, ’t Oldhof uit Borne, de SamSam en
de Paschalis uit Wijchen, de Montessorischool Elzeneind uit Oss en Scholengemeenschap Signis uit
Amsterdam is er in maart in prima weersomstandigheden gelopen voor projecten van onze Stichting.
Door ruim 600 kinderen is er € 10.800 bijeen gewandeld, een geweldig mooi bedrag dat nog eens verdubbeld
is door de Stichting Aqua for All. Voorafgaand aan de wandeling heeft onze Stichting de gastlessen verzorgd
en op deze manier de dagelijkse water en sanitatie situaties van Sri Lanka en Nederland met de kinderen
besproken. De interesse voor de interactieve gastlessen was groot en de kinderen willen ook echt
daadwerkelijk de minder bedeelden in Sri Lanka helpen met een waterput of toilet.

Inmiddels zijn de Wandelen voor Water projecten in Sri Lanka volop in uitvoering en we zullen de scholen
nog dit schooljaar berichten waaraan het door onze kinderen opgehaalde geld is besteed.
We zijn blij dat er voor 2011 zich alweer enkele scholen aangemeld hebben om mee te “Wandelen voor
Water”.
In Sri Lanka heeft Chaminda al veel scholen van water en toiletten kunnen voorzien, maar de verzoeken in
Sri Lanka blijven binnenkomen: ”Kunnen de kinderen van Sri Lanka ook in 2011 weer op jullie rekenen?”
Voor meer algemene informatie zie www.wandelenvoorwater.nl een initiatief van Aqua for All.
Landenproject en Waterloop
Door de basisscholen de Toermalijn en de Emmaus uit Heesch wordt er in juni een Landenproject en een
Waterloop georganiseerd en de opbrengst gaat naar projecten voor onze Stichting.
Graag willen wij de kinderen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers van onze scholen hartelijk danken voor
hun inzet en door op deze wijze iets te willen betekenen voor kansloze kinderen in Sri Lanka.
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Aqua for All (A4A)
In mei 2010 kregen wij van A4A te horen dat zij de MFS2 (MedeFinancieringsStelsel) subsidie van
Buitenlandse Zaken is misgelopen. Dit is voor A4A en daarmee ook voor onze Stichting een zware
tegenvaller. Vanaf 2006 “verdubbelde” A4A alle donaties voor onze water en sanitatie projecten.
Ondanks alle lof van A4A over onze werkwijze gaan we natuurlijk wel verder, maar nu zonder de
“verdubbeling”. Bezuinigen is prima, maar niet op het drinkwater voor de allerarmsten!

Activiteiten Sri Lanka
Werkbezoek Sri Lanka / mei 2010
Vergezeld van Ewald Terra heeft Jan van der Steen in mei weer een werkbezoek gebracht om de projecten
te bekijken. Hier verwoordt hij een stukje van zijn ervaringen:
We hebben weer 17 nieuwe projecten gezien, voornamelijk scholen. Deze scholen liggen richting noorden bij
de stad Puttalam, het is een erg arm gebied. Op deze plattelandscholen zal de overheid niet komen, ook
andere Stichtingen doen hier niets. Elke dag gaat het gesprek over wc’s, drinkwater, drinkwater en nog eens
drinkwater. Soms is er geen water,soms te weinig en dan weer vervuild water. Met een paar duizend Euro’s
kunnen we hele mooie voorzieningen maken. We slaan de moeilijke scholen niet over, we nemen er de tijd
voor en vinden meestal een oplossing. Met b.v. wateronderzoek en waterfilters komen we een heel eind.
Ook lopen er enkele community projecten, deze stralen warmte uit: de locale bevolking wil drinkwater en ze
helpen volop mee.
Op de basisscholen in Sri Lanka wordt geen enkele aandacht besteed aan gezondheidslessen.
Sinds eind 2009 zijn we gestart met interactieve gezondheidslessen en dit wordt door de leerlingen en
leerkrachten als verfrissend en vernieuwend ervaren. Het lesmateriaal komt van A4A en ik ben erg blij dat
Father Ajith van Caritas Sri Lanka dit programma verder vorm gaat geven.
Deze 17 nieuwe projecten gaan toch de nodige Euro’s kosten. En elke dag als ik weer een nieuwe school
met problemen zie dan moet ik toch telkens denken aan de “verdubbeling” die we kwijt zijn.
Hoe gaan we dit financieren? Voor onze (klein)kinderen zijn het doodgewone voorzieningen en waarom zou
dat voor een minder bedeeld land anders moeten zijn?
Na 5 jaar kan ik niet anders zeggen als dat we in Sri Lanka een geweldig mooie formule op de rails hebben
gezet: gebaseerd op waterkennis en motivatie!
Graag willen wij in Sri Lanka structureel jaarlijks 25 scholen en daarmee duizenden kinderen voorzien van de
eerste behoeften: drinkwater en wc’s. Mocht u bij het lezen van dit verslag ideeën hebben hoe we dit
financieel kunnen realiseren, twijfel niet en neem dan a.u.b. contact met me op.
Presentaties
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 drinkwateren 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.
Vanaf begin augustus zal er ook het filmpje over de
gezondheidslessen te zien zijn.
Deze Dvd’s zijn desgewenst gratis te bestellen bij onze
Stichting.
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.
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