
  

 
 

 
 

  

 
Elke druppel telt! 

 
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.  

 

Activiteiten Sri Lanka 
 
Onze projectuitvoerder Chaminda heeft het afgelopen halfjaar samen met de locale NGO’s en 
bevolking een 13-tal projecten kunnen realiseren ten behoeve van: 4 scholen, 2 tehuizen voor 
gehandicapten, een weeshuis, 5 woongemeenschappen en een klooster met een kleuterschool in 
de binnenlanden van Sri Lanka. Daarmee hebben in totaal ca. 1.200 kansarme Srilankanen 
voortaan de beschikking over gezond drinkwater en/of een WC.  
 
Van de zomer gaat Jan van der Steen weer naar Sri Lanka om afgeronde en lopende projecten te 
bekijken en om nieuwe projecten te selecteren. 

 

 
 

Activiteiten Nederland 
 
6 januari Darten in Gasterij ‘t Koetshuis / De Reek  
De meer dan 100 darters, w.o. toppers als Jelle Klaassen  en Michael van Gerwen,  gooiden 
deze keer hun pijlen voor onze Stichting.  
 
Wandelen voor Water maart 2008 
In maart hebben 90 kinderen van de Prof. W.J. Bladergroenschool uit Groningen (kinderen 
tussen 4-12 jaar met gedragsproblematiek) en 56 kinderen van St. Maartenschool uit Nijmegen 
(kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige handicap en langdurig zieke kinderen) een 
mooi bedrag voor onze Stichting bij elkaar gewandeld. Kinderen bedankt!  
Doet jullie school ook mee in 2009?  
 
 

NIEUWSBRIEF 

 

         Juni 2008 

 
Stichting 

Kansarmen Sri Lanka 

 



  

COLOFON 
 
Stichting Kansarmen Sri Lanka 
 
E-mail  info@kansarmensrilanka.nl 
Website  www.kansarmensrilanka.nl 
Donaties  Bankrekeningnummer 12.15.29.304 

t.n.v. Stichting Kansarmen Sri Lanka 
 
Secretariaat 
Hanny van Nuland 
Kranenhof 1 
6616 BJ  Hernen 
 
Bestuur Stichting Kansarmen Sri Lanka 
Voorzitter/projectbegeleider : Jan van der Steen 
            073-5033294 
Secretaris      : Hanny van Nuland 
Penningmeester     : Albert van Hedel 
           0622464129 
Bestuurslid      : Lizette Steeg  

Stratenmarkt Hernen juni 2008 
Met een tombola en een informatiestand wisten we aandacht en donaties te krijgen van de weer 
vele bezoekers. Donateurs en vrijwilligers bedankt. 
 
Presentaties  
Om meer bewustwording bij leerlingen te krijgen dat drinkwater en een WC niet vanzelfsprekend 
zijn hebben we presentaties gegeven aan enkele MBO en HBO-opleidingen, KVO Ruurlo, aan de 
deelnemende scholen Wandelen voor Water 2008 (Prof. W.J. Bladergroenschool uit Groningen 
en de St. Maartenschool uit Nijmegen), basisschool De Viersprong te Wijchen en Rotary St. 
Niklaas (België). 
 
Graag verzorgen wij ook voor uw bedrijf, school, organisatie, kennissen of club geheel vrijblijvend 
een presentatie over (oplossingen voor) het drinkwater- en sanitatieprobleem in Sri Lanka.  

 

En nog meer … 
 

ANBI 
Per 1 januari 2008 is Stichting Kansarmen Sri Lanka door de Belastingdienst aangewezen als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat donaties aan de Stichting 
Kansarmen Sri Lanka aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 
Aqua for All: “Water is dè sleutel in de armoedebestrijding” 
We werken nauw samen met Aqua for All, een Nederlandse Stichting die zich met geld en kennis 
inzet voor drinkwater en sanitatie voor de allerarmsten (www.aquaforall.nl). Elke gedoneerde 
Euro wordt door Aqua for All verdubbeld. Dat maakt doneren extra interessant. 

 

 
Donateurs bedankt!! 
Onze DVD-film heeft de afgelopen maanden veel 
belangstelling gekregen.  
Met als resultaat een groeiende groep –vele 
nieuwe- donateurs die structureel elke maand of 
jaar een mooi bedrag doneren.  
Omdat we niet volledig kunnen zijn noemen we 
liever geen namen.  
Wel bedanken wij bij deze alle donateurs die ons 
helpen water- en sanitatie projecten in Sri Lanka 
te realiseren.  
 
Nog geen donateur? Dan kunt u dat natuurlijk 
altijd nog worden door via telebankieren per 
maand of jaar een bedrag over te boeken.  
Ook kunt u desgewenst bij ons een 
machtigingskaart opvragen.  
Wij zijn dankbaar voor iedere gift! 
 
Meer uitgebreide informatie over onze Stichting 
kunt u vinden op:  

 

www.kansarmensrilanka.nl 
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