
  

  

 

 
 

 
 

 

 

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.  
 
Wandelen voor Water 2011 door basisscholen in Uden, Wijchen en Borne  
Ook dit jaar weer enthousiaste basisschoolleerlingen en leerkrachten die zich volledig inzette voor het project 
Wandelen voor Water. Met 260 leerlingen van 5 basisscholen, de Viersprong uit Wijchen, ’t Oldhof uit Borne, 
de Meent, ’t Mulderke en de Palster uit Uden werd door regen en met zonneschijn in maart een sponsortocht 
gelopen voor projecten van onze stichting.  
Ze hebben het geweldig mooie bedrag van € 6.030, - bijeen gewandeld. 
Met interesse en belangstellende vragen volgden de leerlingen de gastlessen, voorafgaand aan de wandeling. 
De vanzelfsprekendheid waarmee kinderen hier een kraan opendraaien of naar het toilet gaan werd vergeleken 
met de water- en sanitatie voorzieningen van de kinderen in Sri Lanka. Op de site, water en sanitatie, van 
AKVO zijn de twee gerealiseerde Srilankaanse projecten terug te vinden onder: 
http://www.akvo.org/rsr/project/149/ en http://www.akvo.org/rsr/project/266/ 
Tijdens het werkbezoek van Jan van der Steen aan Sri Lanka heeft hij een filmpje gemaakt van de twee 
‘Wandelen voor Water projecten’, kijk verder: http://www.youtube.com/watch?v=UAsNjb7n3Mg en 
http://www.youtube.com/watch?v=zHiIUlB1OIU&feature=mfu_in_order&list=UL  
De kinderen in Sri Lanka zijn blij dat voor 2012 zich al weer enkele scholen aangemeld hebben om mee te 
doen aan “Wandelen voor Water”. Ze rekenen hierop!  
Meer algemene informatie: www.wandelenvoorwater.nl, een initiatief van Aqua for All. 
Momenteel heeft onze stichting meer dan 70 community- en schoolproject verzoeken geïdentificeerd, maar de 
middelen ontbreken om ze allemaal te kunnen uitvoeren.  
 
Acties/presentaties 
In het eerste half jaar van 2011 zijn presentaties verzorgd en/of acties 
uitgevoerd bij: De KVO Vught, Carnavalsmis Sint Norbertus parochie Berlicum, 
Lionsclub Heusden, Onderwijs Kerstactie, gemeente Den Bosch,  
de Wereldwinkel Berlicum, Vraag en Aanbod Wijchen, actiedag Theresiaschool 
Berlicum, Share for More, Rabobank Maas en Waal, glaskunst Splintergroep 
Wateringen, Sint Jozefschool Uden en 1

e
 communie Sint Albertusschool 

Loosbroek.  Aan de opbrengsten worden concrete projecten gekoppeld die 
mede ondersteund worden door Stichting Wilde Ganzen: www.wildeganzen.nl  
 
Werkbezoek Sri Lanka mei 2011 
Vergezeld door Willeke van der Doelen en Gerard van der Doelen heeft Jan van der Steen in mei opnieuw een 
werkbezoek gebracht om de projecten te bekijken. In een kort verslag beschrijft Willeke hieronder haar 
persoonlijke ervaringen. 

 
“First they were our enemies, now they are our friends!” 
“Enkele lovende woorden van een schooldirecteur die zo’n driehonderd ouders toespreekt over het werk dat 
Stichting Kansarmen Sri Lanka voor deze school met 1500 kinderen heeft gedaan. Meer toiletten en schoon en 
voldoende drinkwater, ook tijdens het droge seizoen.  

De ouders, leerkrachten en kinderen zijn bijeen gekomen 
om hun dank en waardering te betuigen aan de stichting. 
We voelen ons maar bescheiden door al die aandacht.  
Dit is de tweede dag en nog maar het begin van alles wat 
we gaan mee maken.  
 
Laat ik om te beginnen vertellen dat Sri Lanka een prachtig 
land is met mooie gebruiken, tradities en een gastvrijheid 
nog groter dan de Ikea in Eindhoven.  
Dat heeft me ontzettend ontroerd. 
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Toch is de ontwikkelingsachterstand en de daarbij behorende problematiek goed zichtbaar. Er is vraag naar 
hulp en deze wordt door de stichting geboden in de vorm van water en sanitaire voorzieningen.  
Dit ondersteund met gezondheidslessen op de plattelandsscholen.  
Dit doen zij via een zeer transparante manier van werken.  
 
We bezoeken per dag vóór 14.00 u. meerdere scholen. Dus de vaart 
zit erin. Het werk van de stichting is de mindset voor de dag.  
Scholen waar voorheen 2000 kinderen gebruik maakten van 4 toiletten 
hebben er nu meer dan 25. Apart voor jongens en apart voor meisjes. 
Kinderen die naar school gaan en voorheen weinig tot geen drinkwater 
tot hun beschikking hadden zie ik nu gulzig drinken uit het kraantje. 
En zo zijn er nog 159 voorbeelden meer te noemen van aanvragen die 
bij Chaminda binnen zijn gekomen. Jan heeft zelfs moeite ze uit elkaar 
te houden en zorgt daarom voor een geheugensteuntje: The happy 
school, the Jan toilet school and the nice principal school etc.  
 
Wat me opvalt, is het grote netwerk dat is ontstaan en waar veel aan wordt gedaan om dit in stand te houden. 
Het belang van een netwerk verschilt daarbij niet van hoe wij het in Nederland organiseren.  
Je hebt elkaar nodig om goed werk te kunnen leveren.  
 
Al na een korte tijd van intensievere betrokkenheid bij het werk van de stichting hier in Nederland, wilde ik 
dolgraag naar Sri Lanka om zelf te zien en te ervaren hoe de stichting er in slaagt zoveel kinderen maar ook 
ouders en woongemeenschappen te helpen aan water en sanitaire voorzieningen. 

 
Ik voel me bevoorrecht in vele opzichten. Door te mogen leven in rijkdom 
en door deze reis te mogen maken.  
Een kleine gift kan zoveel verschil maken.  
Chaminda en alle mannen en jongens die werken voor de stichting voelen 
het als een plicht, een levenswijze om de financiën die wij beschikbaar 
stellen samen met de locale bevolking zo goed mogelijk te besteden.  
En dat dit goed lukt, is gewoon een feit.  
 
Namens mezelf en iedereen die ik heb mogen ontmoeten tijdens deze 
magische reis zeg ik: 
Byeeeee……” 
 
Willeke van der Doelen 
 

Stichting Kansarmen Sri Lanka en Foundation Kansarmen Sri Lanka 
In Nederland is de stichting sinds juni 2006 actief onder de naam Stichting Kansarmen Sri Lanka en in Sri 
Lanka is zij sinds enkele maanden geregistreerd als Foundation Kansarmen Sri Lanka. De registratie in Sri 
Lanka zorgt voor een soepele samenwerking met de overheid.  
 
 
Presentaties  
Regelmatig komen er verzoeken binnen voor een 
presentatie. Ook 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.  
 

 
Investeren in de jeugd van Sri Lanka! 
Naast de steun van onze hoofdsponsor Eureko 
Achmea Foundation zijn alle donaties en vrijwilligers 
van groot belang om de vele drinkwater- en 
sanitatieprojecten te realiseren.  
Daarvoor aan allen bijzonder veel dank! 
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