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Maart 2007 VERSLAG WERKBEZOEK SRI LANKA 

  
Aanwezigen: Chaminda Fernando, chauffeur en tevens uitvoerder van onze projecten,  
Jan van der Steen namens de Stichting Kansarmen Sri Lanka te Hernen. 
 
Juli, augustus en september is het meest droge seizoen, gevolgd door februari, maart en april. 
 
Ook nu hebben we weer de afgeronde projecten bezocht, dit doen we met name om te kijken 
hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Alles valt en staat met een goed management.  
Bij de nieuwe projecten zien we graag dat o.a. de scholen een rooster hanteren om te zien 
welke kinderen vandaag het onderhoud doen van de toiletten. Als je nog nooit water hebt 
gebruikt voor de toiletten dan is het voor deze mensen wel even wennen.  
In de toekomst willen we op de scholen waar we een project uitvoeren een 
voorlichtingsprogramma over water aanbieden. 
Het gaat slechts over water, maar  kinderen en volwassenen laten zien dat ze erg blij zijn met 
een goede watervoorziening. 
 
Iedere dag is weer een verrassing. We komen in de meest afgelegen gebieden van het land. 
De armoede is groot en daardoor zijn er ook geen watervoorzieningen.  
Een simpele waterput kan een kleine gemeenschap dolgelukkig maken.  
In een klein bedevaartsoord met een klooster zorgden we tijdens mijn werkbezoek voor het 
schoonmaken van een bestaande put. De put staat bij het klooster waar de zusters een 
kleuterschool met 100 kinderen runnen. Iedereen hielp mee; de pastoor, de zusters en de 
locale bevolking. Wij zorgden voor de schoonmaakattributen en staken ook onze handen uit 
de mouwen. De vele honderden bedevaartgangers en de schoolkinderen zijn weer verzekerd 
van drinkwater. 
Dit werkbezoek heb ik nog meer werk in uitvoering gezien. Met fysieke kracht, vakkennis en 
enthousiasme zie ik de locale arbeiders, onder deskundige begeleiding van Chaminda, de 
opdrachten uitvoeren. Enthousiast omdat ze meestal uit eigen ervaring weten wat het hebben 
van voldoende water betekent, naast het verdienen van een dagloon natuurlijk. 
 
Het zijn de onderstaande mensen die ons naar de (mogelijke) projecten voeren.  
Deze mensen zijn stuk voor stuk sociaal betrokken, zij kennen de locaties waar de 
watersituatie triest is. Bisschop Peiris van Kurunegala, Father Ajith Rohan Fernando van 
Caritas Sri Lanka, Mr. Bandara van de NGO Peasants Womens Forum, Mrs. Daya van de 
NGO WDF/Villigers Self Organization, De schoolhoofden Mr. Jayathilake en Mr. Sendil 
Sivagnanam, Mr. Jayakodi van Education Office. 
 
 
Ook deze keer weer treurige water confrontaties: 

 Mensen die een kuil graven in een bijna droge rivierbedding en dit “gefilterde” water 
mee naar huis nemen, sommige koken het water, andere drinken het direct.            
Daar komt bij dat alle mensen zich in dezelfde rivier wassen. 

 Een paar uur rijden ten noorden van Kurunegala, in de jungle waar de olifanten leven, 
wonen de mensen nog in lemen huisjes, zonder wc, elektriciteit en slecht drinkwater. 
De behoefte aan een wc is zeer groot. 

 Enkele plattelands scholen bezocht met meer dan 100 kinderen per school, waar 
helemaal geen water voorhanden is.  
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Nog een sanitatie probleem, op een dag doe ik een plasje in de wc bij het gemeentehuis. 
Plotseling zie ik een groene hagedis in de wc pot, het beestje kan er niet uit en dreigt te 
verzuipen in mijn plas. Vlug ren ik naar buiten om een stukje hout te zoeken.  
De burgemeester en wat van zijn gevolg staan op mij te wachten om een project te bezoeken. 
Ze begrijpen niet wat er gebeurt en rennen achter mij aan de wc in. Met een internationale 
bundeling der krachten weten we het diertje te redden. Weer een waterproject afgerond. 
 
Een belangrijk onderdeel van de beoordeling van een project is het “buurtonderzoek”; zijn er 
meer waterputten in de buurt, hoe is het water daar, is de put ook droog, hoe is de 
bodemsamenstelling enz. enz.. Belangrijke informatie kun je halen bij de locale mensen, we 
stellen veel vragen, luisteren aandachtig en kijken goed rond. Ook nu hebben we weer 
diverse watermonsters genomen om deze in Nederland te laten onderzoeken.  
Samen met Chaminda bekijken we de mogelijkheden, want elk waterprobleem heeft een 
eigen oplossing nodig. 
 
 
In totaal weer een twintigtal nieuwe projecten op papier, nu nog de centen… 
 
 
 
Elke druppel telt! 
 
Aanvullende, uitgebreide informatie over de verzamelde projecten van dit werkbezoek kunt u 
vinden op onze website op de pagina projecten.  
 
 
 
Jan van der Steen 
steenj@hetnet.nl 
0735033294 
Berlicum 
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