
  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
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 
 
Werkbezoek Sri Lanka / februari 2009 
In februari heeft Jan van der Steen weer een werkbezoek gebracht om afgeronde en lopende projecten te 
bekijken en om nieuwe projecten te selecteren. Hier volgt een passage uit zijn werkbezoekverslag: 
 

 Voor 25 arme families gaan we, vanwege het brakke grondwater, 
regenwater opslagtanks bouwen, hierbij wordt het regenwater 
tijdens het natte seizoen via het dak opgevangen, gefilterd en 
vervolgens opgeslagen in een betonnen tank van 6000 liter. 
Genoeg drink- en kookwater voor een droog seizoen. 

 Tegen het einde van het werkbezoek zijn we uitgenodigd om de 
ingebruikname bij te wonen van een drinkwaterput van een school 

met ruim 500 kinderen.         
Hierbij worden we onthaald door 
de schoolfanfare, er wordt een 
bord onthuld met onze stichtingsnaam erop en Father Ajith zegent de 
nieuwe drinkwaterput.  

 
Deze feestelijke gebeurtenis laat ons opnieuw weer zien hoe belangrijk 
drinkwater is voor deze schoolkinderen. 
 
 

 
Samen met de locale stichtingen en Chaminda  een 18-tal nieuwe projecten bekeken: 

 10 scholen met drinkwater en/of sanitatie problemen. 

  8 woongemeenschappen met drinkwater problemen. 
 
Het volledige verslag vindt u op onze website www.kansarmensrilanka.nl 
 
Samenwerking Nederlandse Stichtingen 
Inmiddels zijn er in samenwerking met de Stichting Hulp Wadduwa, Stichting Sri Lanka Support en de 
Stichting Thuis en Toekomst (S2T) verschillende projecten uitgevoerd. Als water/sanitatie specialist is onze 
Stichting verantwoordelijk voor de projecten. Vooraf toetsen we de beoogde projecten en leggen,                 
na uitvoering, verantwoording af aan Aqua for All.  
Wij moedigen deze samenwerking aan, het maakt ons samen sterk en voorkomt versnippering. 
 

Activiteiten Nederland 
 
Afscheid Albert 

Afgelopen februari hebben we plotseling afscheid moeten nemen van onze penningmeester 
en vriend Albert van Hedel. Albert werd getroffen door een hersenbloeding. Natuurlijk gaan 
Dianne en de kinderen door, natuurlijk draait De Lage Landen verder en natuurlijk gaat onze 
stichting door met water en sanitatie voor de mensen die het nodig hebben. Albert zou dit 
ook graag zo zien. Bijna dagelijks hadden we even contact over de stichting, …..nu is het stil.  
Het doet erg veel pijn om een warme persoonlijkheid als Albert los te moeten laten. 
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Nieuwe penningmeester 
We zijn blij dat Martien van Beers, zwager van Albert, het penningmeesterschap over genomen heeft. 
 
Wandelen voor Water 2009 
Door de 4 basisscholen, Prof. W.J. Bladergroenschool uit Groningen, ’t Oldhof uit Borne,  De SamSam uit 
Wijchen en De Viersprong uit Wijchen is er in maart gelopen voor projecten van onze Stichting.                   
De ene school in een heerlijk voorjaarszonnetje en de andere in wind en regen, maar dat mocht de motivatie 
niet drukken. In totaal zijn er door 252 kinderen 4.251 Euro’s bijeen gewandeld, een prachtig bedrag dat nog 
eens verdubbeld wordt door de Stichting Aqua for All (A4A). 

Voorafgaand aan de wandeling heeft onze Stichting de gastlessen 
verzorgd en op deze manier de dagelijkse water en sanitatie problemen in 
Sri Lanka met de kinderen besproken. De interesse voor de gastlessen 
was groot en de kinderen willen ook echt daadwerkelijk de minder 
bedeelden in Sri Lanka helpen met een waterput of toilet.  
Graag willen wij de kinderen, ouders en leerkrachten van onze scholen 
hartelijk danken voor hun inzet en door op deze wijze iets te willen 
betekenen voor kansloze kinderen in Sri Lanka. 
Inmiddels zijn de Wandelen voor Water projecten in Sri Lanka bijna gerealiseerd en we zullen de scholen nog 
dit schooljaar berichten waaraan het door onze kinderen opgehaalde geld is besteed.  
We hebben 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 2010 weer op jullie rekenen?” 
Voor meer algemene informatie zie www.wandelenvoorwater.nl een initiatief van Aqua for All. 
 
Donaties via werkgever, club of vereniging 
Regelmatig worden wij benaderd door vrienden/kennissen met de vraag of zij via hun werkgever, club of 
vereniging iets kunnen betekenen voor de kansarme mensen van Sri Lanka. Zeker, wij maken dan een 
concreet projectvoorstel en hopen dat het positief wordt ontvangen.  
Graag danken wij deze mensen voor hun geweldige initiatief. In deze financieel moeilijke tijden, ook zeker 
voor de Srilankanen, hebben we deze hulp extra hard nodig, nogmaals bedankt! 
Misschien iets voor u? 

Presentaties  
Oók 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.  
 
4 DVD-films  
Om een betere indruk te geven van het werk van onze Stichting en om te laten zien waaraan uw donaties 
besteed worden, is door onze film vrijwilliger Joop Neefs van de Berlicumse filmclub Shot’71 een 4-tal films 
gemaakt: -een algemene promotiefilm. 
                -een film van de aanleg van de watervoorziening voor een woongemeenschap van 75 families. 
                -een film over hoe een 60 m1 diepe pulsboring voor een weeshuis is gerealiseerd.  
                -een film over Wandelen voor Water 2009. 
Deze DVD’s zijn te bekijken op onze website en desgewenst gratis te bestellen bij onze Stichting. 
 
Aqua for All:  
“Water is dé sleutel in de armoedebestrijding” 
Aqua for All is een Nederlandse Stichting,  
die zich met geld en kennis inzet voor 
drinkwater en sanitatie voor de allerarmsten 
(www.aquaforall.nl).  
Elke aan onze Stichting gedoneerde Euro wordt door 
Aqua for All verdubbeld.  
Dat maakt doneren extra interessant! 

 
Zonder donaties en giften 
kunnen wij geen drinkwater- en 
sanitatieprojecten realiseren.  
Daarom bedanken wij bij deze 
alle donateurs, die het ons 
mogelijk maken de meest 
kansarmen van Sri Lanka een 
beter bestaan te geven.  
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