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Aanwezigen: Chaminda Fernando als uitvoerder van onze projecten en Jan van der Steen
namens de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Deze reis is Frans Spierings erbij en Frans is erg
geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze Stichting.
Bij onze aankomst is Chaminda druk bezig met de aanleg van 3 waterputten.
De periode juli, augustus en september is het meest droge seizoen en deze maanden hebben
we hard nodig om de waterputten te realiseren. Bovengrondse werkzaamheden, zoals de
bouw van latrines en de boringen van de pulzen kunnen het gehele jaar uitgevoerd worden.
Ook nu hebben we weer de afgeronde projecten bezocht. Overal treffen we mensen die
gelukkig zijn met een wc of een watervoorziening. Veel herkenning en blijdschap naar
Chaminda en van ons uit een bevestiging dat we moeten doorgaan. Graag leren wij van onze
fouten en blijven met name de “mindere” projecten kritisch volgen en begeleiden.
Bij 2 projecten is het niet geheel naar mijn zin gegaan, omdat de lokale overheid en de
gemeenschap de afspraken niet nakomen. Dit zijn weer kritische kanttekeningen voor het
vervolg natuurlijk.
Voor een project van Wandelen voor Water 2008 zijn we naar de oostkust afgereisd, een
lange vermoeiende tocht.
Het project betreft een watervoorziening met latrine voor een pre-school, uitgevoerd door de
locale NGO Sareeram. Het was voor mij de eerste keer om de oostkust te zien.
Voorlopig zullen we hier geen verdere activiteiten doen: te ver reizen en er is in het huidige
werkgebied rondom Kurunegala/Anurathapura nog voldoende te doen.

Deze kinderen maken voortaan gebruik
van een wc, velen poepen en plassen nog
in de jungle.
Uw 125 Euro’s worden verdubbeld door
Aqua for All en dit is de kostprijs van een
duurzame latrine met zinkput.

Met father Ajith werken we nu 2 jaar samen, hij is directeur van de locale NGO Janasetha
Caritas
Deze organisatie is o.a. actief met micro financiering, de zorg voor 32 pre-scholen, weduwen
zorg en een 85-tal scholarships. Om dit te realiseren zijn er 13 mensen in vaste dienst,
waarvan 10 veldwerkers. Het ontbreken van water en sanitatiekennis was voor deze NGO een
goede reden om met onze stichting de handen in een te slaan. Bij de voorbereidingen maken
we gebruik van de veldwerkers van father Ajith, zij weten onze doelgroep tot ver in de
binnenlanden te vinden.
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Onlangs hebben we, in samenwerking met NGO Janasetha Caritas, 21 latrines gebouwd voor
uiterst arme families. Deze families, behorende tot de laagste kaste die met vuil werk het
minste verdienen en wonen in een huis van klei, kregen mijn speciale aandacht.
Zeker met het oog op het jaar 2008, het jaar van de sanitatie. Voorheen was de jungle de plek
om te poepen en plassen. Geen hygiëne, geen privacy en bescherming, ook niet voor de vele
opgroeiende jonge meisjes.
Dit alles omdat een latrine ontbreekt, een van de meest elementaire voorzieningen!
Door de positieve ervaringen in de samenwerking met father Ajith willen we nog meer latrines
gaan bouwen. Een latrine (een met deur afsluitbaar toilethuisje met toilet en zinkput) kost
ongeveer 250 euro, afhankelijk van de eigen bijdrage naar draagkracht van de geselecteerde
familie. Deze eigen bijdrage bestaat uit het graven van het gat voor de zinkput en het leveren
van de nodige stenen en het metselzand.
“De hele wereld een wc, liefst voor 2015” om de woorden van kroonprins Willem-Alexander,
tijdens de nationale viering van Wereldwaterdag 2008, maar eens te gebruiken.
Dus wat belet ons…..
Dit werkbezoek hebben we weer, op aangeven van locale NGO’s, de nieuwe projecten
bekeken en ook een paar afgewezen. Als er b.v. te weinig mensen gebruik kunnen maken
van de nieuwe voorzieningen, wordt het project te duur en is dit de reden om er vanaf te zien.
Als ik dit tegen kom, rijst meteen de vraag: “Wat mag drinkwater kosten, of een goede
hygiëne?” En met gemengde gevoelens vertrekken we weer.
We hebben de volgende projecten begroot en goedgekeurd:
 5 scholen met drinkwater en/of sanitatie problemen, de laatste dag van mijn verblijf
bezoeken we nog een school met 1100 kinderen. Er zijn slechts 3 latrines voor de 550
meisjes en er is geen drinkwater……
 4 woongemeenschappen, waarbij we het drinkwater vanuit een laag gelegen put/puls
op gaan pompen naar een hoog gelegen tank. Vanuit deze tank wordt het drinkwater,
met behulp van de zwaartekracht, gedistribueerd naar de vele families. Het streven is:
“een kraantje per familie”.
 1 weeshuis met een drinkwaterprobleem.
 20 latrines in samenwerking met Mr.Bandara van een locale NGO.
 En dan de vele latrines van Father Ajith, hoeveel gaan we er bouwen?
Met bovenstaande projecten kunnen 3800 mensen een betere hygiëne en daarmee een
betere kwaliteit van leven tegemoet zien.

Voor dit huishouden verdient de
19-jarige dochter de kost met
naaiwerk in de fabriek.
Ook voor deze familie een wc?

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.
Jan van der Steen
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