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Verslag Werkbezoek Sri Lanka  
  
Aanwezigen: Chaminda Fernando als uitvoerder van onze projecten en Anny en Jan van der Steen 
namens de Stichting Kansarmen Sri Lanka.  
 
Op de dag dat ik dit verslag wil uitwerken bereikt ons het trieste bericht dat onze vriend en 
penningmeester Albert van Hedel getroffen is door een hersenbloeding. Drie dagen later is Albert hieraan 
overleden. De dag voor het fatale moment hebben we samen nog een plan besproken voor het volgende 
werkbezoek, deze keer zou Albert voor de eerste keer meegaan. Dit grote verlies heeft ons diep geraakt 
en het valt mij zwaar om de stichtingswerkzaamheden weer op te nemen. Toch denk ik dat Albert graag 
zou zien dat ons werk gewoon verder gaat. Dus toch het verslag uitgewerkt. 
 
Sri Lanka heeft in januari het natte seizoen achter de rug en bij onze aankomst ligt de vegetatie er groen 
bij. 
 
Samen met Chaminda en de locale stichtingen een 18-tal nieuwe projecten bekeken: 

 10 scholen met drinkwater en/of sanitatie problemen. 

  8 woongemeenschappen met drinkwater problemen. 
 
Enkele ervaringen opgedaan tijdens dit bezoek: 

 Bij enkele scholen hebben we grondwater monsters genomen en Chaminda gaat hier testen uitvoeren 
met waterfilters. 

 Voor 25 arme families gaan we 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. 

 Een woongemeenschap heeft grote problemen met drinkwater 
vanwege het brakke grondwater. De kinderen worden belast met 
water halen, soms meer dan 4 km lopen, en missen daardoor de 
school. Leerkrachten blijven niet lang op deze school omdat er 
geen drinkwater is. 

 Een woongemeenschap werkt en woont op een 
kokosnootplantage, deze mensen zijn bijzonder arm. Al ruim 2 jaar wachten wij op schriftelijke 
toestemming van de plantage eigenaar om samen met de gemeenschap een sterk verbeterde 
drinkwatervoorziening te bouwen. Uiteindelijk krijgen we geen toestemming van de plantage eigenaar. 
Conclusie: de groot grondbezitter houdt zijn werknemers graag arm, dit komen we helaas ook tegen!  

 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 mensen. 
 
 

Ook nu weer de nodige nieuwe projecten op papier, nu nog de centen….. 
Aanvullende, uitgebreide informatie over de verzamelde projecten van dit werkbezoek kunt u vinden op 
onze website onder de pagina projecten-nieuw.  
 
Sri Lanka kent in januari, februari en maart het eerste droge seizoen van het jaar en bij ons vertrek uit een 
bloedheet Sri Lanka ligt de vegetatie er al weer een stuk minder groen bij.  
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