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Aanwezigen: Chaminda Fernando als uitvoerder van onze projecten en Jan van der Steen
namens de Stichting Kansarmen Sri Lanka te Hernen.
De laatste week hadden we gezelschap van Ad van Grinsven en hij heeft het nodige op film
vastgelegd.
Bij aankomst op het vliegveld in Colombo is mijn bagage achter gebleven (gehouden) in
Londen. Mogelijke reden zijn de 150 leesbrillen (Rotary Sint Niklaas Belgie) die tussen mijn
kleren zitten, hier moet je invoerrechten over betalen. Dus 3 dagen zonder bagage.
Gelukkig ken ik inmiddels een immigration officer die mijn bagage zonder te betalen en
inclusief de brillen netjes door de diverse controles loost.
Nb. Op terugreis mijn bagage wéér zoek in Londen.
Juli, augustus en september is het meest droge seizoen, gevolgd door februari, maart en april.
Mijn vorige bezoeken waren overwegend tijdens de droge seizoenen met veel zon,
hoge temperaturen en droog gevallen waterputten.
Mijn laatste bezoek was tijdens het regen seizoen van afgelopen november en dit had ook zijn
voordelen zoals de iets lagere temperaturen en een minder scherp brandende zon.
Met name tijdens de nachten viel er veel regen. Door de aanhoudende regenbuien wordt het
landschap geheel anders, grote activiteiten op de rijstvelden en de wegen hebben het zwaar
te verduren.
Ook nu hebben we weer de afgeronde projecten bezocht. Na de twee jaar die we inmiddels
bezig zijn, zie ik dat Chaminda projecten oplevert van hoge kwaliteit. Door zijn inzet,
precisie en betrokkenheid weet hij de vele moeilijke situaties tot een goed einde te brengen.
Ik geef nu een korte beschrijving van een werkdag van Chaminda in de jungle, om een indruk
te geven hoe hij zijn energie, kennis en deskundigheid inzet.
Chaminda rijdt vaak tochten van vijf uur op de motor voordat hij op de plaats van de projecten
is. Na een werkdag van ongeveer 10 uur valt de avond in om 18.00 uur en in de binnenlanden
wordt het olielampje aangemaakt. Nog wat eten en de administratie bijwerken en het is weer
tijd om naar bed te gaan. Chaminda slaapt met zijn werkploeg bij de locale bevolking.
De volgende ochtend, als de wijzers van de klok 5 uur aangeven, wordt het werk hervat.
De werkzaamheden per put beslaan ongeveer een week. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd in het droge seizoen en dus onder een zengende zon en striemende wind.
Ook al ben je als Sri Lankaan de hitte gewent, het vraagt van alle arbeiders ontzettend veel
doorzettingsvermogen en is het vaak afzien. Daarna weer een lange tocht naar huis, waar hij
samen met zijn vrouw Nilu de administratie van een project afrond.
Het gaat slechts over water, maar kinderen en volwassenen laten zien dat ze erg blij zijn met
een schone en goed werkende watervoorziening. (Zie binnenkort onze promotiefilm.)
Tijdens de bezoeken aan de eerder uitgevoerde projecten benadrukken we nogmaals het
belang van een goede hygiëne en het onderhoud van de voorzieningen.
We verwachten niet de normen zoals de meeste westerlingen deze hanteren, maar we
proberen de mensen wel van het voordeel te overtuigen. Ook de aangeboden mogelijke
projecten worden vooraf grondig getoetst op motivatie en eigen inzet.
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Iedere dag is weer een verrassing. We komen in de meest afgelegen gebieden van het land.
De armoede is groot en daardoor zijn er onvoldoende watervoorzieningen.
Een simpele waterput kan een kleine gemeenschap dolgelukkig maken.
Ondertussen hebben we een betrouwbaar netwerk opgebouwd en werken we graag samen
met de onderstaande mensen, die ons naar de (mogelijke) projecten voeren.
Deze mensen zijn stuk voor stuk sociaal betrokken, zij kennen de locaties waar het water en
sanitatie probleem groot zijn. Bisschop Peiris van Kurunegala, Father Ajith en Father Edward
van Caritas Sri Lanka, Mr. Bandara van de NGO Peasants Womens Forum, Mrs. Daya van de
NGO WDF/Villigers Self Organization, Mrs.Deepa van de NGO Child&Women's development
Centre.
De schoolhoofden Mr. Jayathilake en Mr. Sendil Sivagnanam, Mr. Jayakodi van Education
Office.
Ook deze keer weer treurige water/sanitatie confrontaties zoals:
 Met father Edward Caritas Sri Lanka bezoeken we 4 gemeenschappen nabij Putlam,
een verlaten gebied in Noord West Sri Lanka. Brak en dus niet te drinken grondwater.
Honderden families halen dagelijks 5 km verderop hun drinkwater bij de enige deep
tube well (puls) die er is in het gebied. Enkele families vangen het regenwater tijdens
het regenseizoen via hun dak op. Het water wordt gefilterd en opgeslagen in een
betonnen tank van 5000 liter. Dit systeem werkt goed mits de daken zijn gemaakt van
pannen, ijzeren of asbest golfplaten. Een gedeelte van de huisjes heeft een
bladerendak en dan is het water niet op te vangen. Graag willen we samen met father
Edward deze situatie verbeteren door de bouw van een betonnen opslagtank per
familie. Het regenwater wordt benut om te drinken en te koken.

Father Edward, Chaminda en de familie die tijdens het droogte seizoen via hun dak
het regenwater opvangen en dit opslaan in de betonnen tank van 5000 liter.
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 op de pagina projecten.
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