
  

  

 

 
 

 
  
 

Allen die onze Stichting Kansarmen Sri Lanka financieel een warm hart toedragen of die bijzondere 
interesse tonen in het werk van onze Stichting willen wij via deze brief informeren over de ontwikkelingen 

en activiteiten van het afgelopen halfjaar. 
 
Presentatie/acties in 2012 
Eén voor één zijn het geslaagde acties geweest met veel enthousiasme en goede resultaten. 
Van elke actie is een verslag te vinden op onze website.  
 
Join us on Facebook! 
Onze stichting heeft sinds enkele maanden ook een facebook account. Dus voor de facebookers onder ons, ga naar: 
www.facebook.com/stichtingkansarmensrilanka en like onze pagina.  
Mocht de link niet werken, zoek ons dan op via de zoekbalk. Zoekterm: Stichting Kansarmen Sri Lanka.  
Wij hopen via facebook nog meer mensen te bereiken en te laten zien waar onze stichting voor staat. Namelijk: 
schoon drinkwater, hygiënische sanitaire voorzieningen en gezondheidslessen voor kinderen in Sri Lanka. 
Word lid, blijf goed op de hoogte en vertel het verder! Facebook wordt bijgehouden door Willeke van der Doelen. 
 
Werkbezoek juni 2012 
Vergezeld door Chaminda Fernando, projectuitvoerder in Sri Lanka, heeft Jan van der Steen in juni opnieuw een 
werkbezoek gebracht om de projecten te bekijken. Onderstaand zijn verslag. 
“In de eerste week ligt Mark, het zoontje van Nilu en Chaminda, met koorts in het ziekenhuis. Dit jaar zijn er al 75 
mensen overleden door de dengue mug, dus een begrijpelijke bezorgdheid. Bovendien moest onze 28-jarige Pajero 
Jeep met cilinder problemen de reparatie in. Na 1 week waren Mark en de auto hersteld en konden we toch naar de 
projecten in de binnenlanden.  

 Als we kris kras door de North-Western Province (oppervlakte 2x provincie Noord-Brabant) rijden zie ik uur na uur 
alleen maar verloren rijstvelden. Het regen seizoen heeft weinig water gebracht, alle tanks (watervoorraad voor de 
rijstvelden) staan kurkdroog en rijst heeft de eerste 2 maanden veel water nodig.  

 We hebben ook diverse scholen en communities bezocht waar we een 90 m diepe puls hebben aangebracht. De 
mensen zijn echt verschrikkelijk blij met de puls, omdat ze normaal nu al geen water meer zouden hebben. Water is 
het gesprek van de dag, en zeker als je het niet hebt. In de 7 jaar dat ik hier kom heb ik nog nooit zo'n droogte 
meegemaakt! Dit laat weer zien, dat het vasthouden van het regenwater erg belangrijk is. 

 Deze reis veel aandacht voor projecten die al enige tijd afgerond zijn. Deze 
projecten bezoeken wij onaangekondigd. Als je van te voren meldt wanneer 
je komt dan is altijd alles piekfijn in orde. Zo bezoeken we een school waar 
het onderhoud even wat minder is. Problemen binnen de schoolleiding en dat 
zie je dan meteen terug in het onderhoud van de toiletten. Ze vragen mij om 
wat in het gastenboek te schrijven. Ik denk niet dat ze daar nu blij mee zijn. 

 Ook bezoeken we 3 scholen waar de water- en sanitaire voorzieningen 
officieel in gebruik worden genomen. Een van deze scholen, de Holy Angels 
girls college, met 2200 meisjes (foto) heeft nu volop water. De directrice, 
zuster Beatrice, heeft mij diverse malen gebeld in Nederland, soms zelfs 
midden in de nacht: waar blijft het beloofde drinkwater? Ik kan het wel 
waarderen, ze staat tenminste ergens voor! 

 Dan weer een community drinkwaterproject, de voorziening is al even in gebruik. Door de watervoorziening worden 
er nu huisjes bijgebouwd en een naastgelegen community wil ook aansluiten. De bewoners gaan zelf een extra put 
met watertoren bouwen. Geweldig om te zien dat de opgedane kennis en ervaring, door de bevolking vanaf het 

begin te betrekken bij de projecten, deze uitwerking heeft. Ook hebben 3 andere 
communities belangstelling in hoe het een en ander werkt. Een kraantje voor het huis is toch 
wel geweldig! De olievlek werking is duidelijk aanwezig! 

 Vlak bij Anurathapura bezoeken we een arme community voor de 2
e
 keer. Chaminda heeft 

na ons 1
e
 bezoek in 2011, met positief resultaat, een waterplaats onderzoek laten uitvoeren. 

Hij heeft alle 100 families bezocht en er ligt een project begroting van ruim € 25.000. De 
locale families moeten hiervan een gedeelte meebetalen en dit is de beste manier om het 
HUN project te laten worden. Wetende dat we ze het vel over de oren trekken. Een ballon 
van Wilde Ganzen maakt de kinderen ontzettend blij (foto). Dit drinkwaterproject begint vorm 
te krijgen: het wederzijdse vertrouwen/geloof is gegroeid en step by step gaan we verder. 
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Wat ik wel duidelijk voor ogen hou is dat deze community erg arm is, de mensen verdienen de kost met het meest 
vuile werk. Dit zijn de mensen waar wij op onze luxueuze vakanties met een boog omheen lopen!  

 Ten noorden van Puttalam nog een vissers community die we ook voor de 2
e
 keer bezoeken. Ook hier een groot 

drinkwaterprobleem. Nu drinken ze het vuile brakke water uit de lagune / rivier. Als ik dit verslag uitwerk is Chaminda 
met de locale families een test-put aan het bouwen. We gaan het water uit deze put de komende maanden 
regelmatig onderzoeken en kijken dan verder. Chaminda en zijn team zijn niet 
bang en gaan de soms zeer lastige drinkwaterproblemen niet uit de weg! 

 Samen met de Stichting Waterhelp, Cementbouw BV en CRH Europe zijn we aan 
het onderzoeken hoe we de regenwater opslagtanks goedkoper kunnen bouwen. 
Ook enkele tanks van onze stichting, gebouwd in 2009, bezocht. Chaminda vertaalt 
wat een vrouw te zeggen heeft: “do not take my tanki, you kill my life!” en een 
andere vrouw zit te overwegen of ze het laatste water uit de tank (foto) zal 
gebruiken om haar oude moeder  een wasbeurt te kunnen geven.  

 Het Vastenactieproject van de parochie Sint 
Norbertus Berlicum / Middelrode is nog in 
uitvoering. Over enkele maanden kunt u hiervan een indrukwekkend filmpje 
bekijken. De 90 bejaarde mensen konden slechts af en toe douchen; te weinig 
tot  geen water in de put. Een diepe pulsboring zorgt nu voor veel water! Wat 
is er mooier dan 90 oude mensen te kunnen voorzien van voldoende 
(drink)water en sanitaire voorzieningen? Vastenactie Berlicum/Middelrode 
samen met Cordaid (foto) kunnen rekenen op een bijzonder mooi project en 
vooral dankbare gebruikers! 

 Samen met Father Ajith bekijken we een interessante unit, geschikt om met 
gebruikmaking van elektrische geleidbaarheid bijvoorbeeld Fluoride en Calcium uit het vuile water te halen. Het 
gezuiverde drinkwater wordt verkocht voor slechts 2 cent/lt. en is daarmee voor iedereen bereikbaar. 

 Op de valreep van mijn werkbezoek worden we met aanhouden verzocht een tehuis voor 85 dove en blinde, meest 
ouderloze kinderen, te bezoeken. Een groot sanitatie probleem deze keer. Het ziet er niet uit! Het is vooral de afvoer 
van de toiletten en douches die een goed onderhoud in de weg staan. De sifons van de afvoerleidingen zitten 
regelmatig dicht en dat is het begin van het einde van het onderhoud. We gaan het gesprek aan over het onderhoud 
en de bestuurssamenstelling, bestaande uit allemaal mannen met aanzien in het dorp. Alvorens iets te ondernemen 
zien we graag dat er 2 vrouwelijke leerkrachten en enkele ouders zitting gaan nemen in het bestuur van dit tehuis. 
Zelfwerkzaamheid begint bij de mensen die er werkelijk mee te maken hebben en daar zijn de leerkrachten en 
ouders hard bij nodig. Mocht u bij het lezen van dit verslag een oplossing weten hoe we de sifons (vernauwing) 
achterwege kunnen laten, schroom niet en kom met uw idee/oplossing!!!  

 Door een gedegen voorbereiding kunnen we hele mooie en duurzame projecten realiseren. Mocht u bij het 
lezen van dit verslag ideeën hebben voor financiering of donateurwerving, twijfel niet en neem dan a.u.b. 
contact met me op!   

 Foto’s van mijn werkbezoek staan op onze website www.kansarmensrilanka.nl ”.                        Jan van der Steen 
 

Presentaties voor uw school, organisatie, kennissen of club verzorgen wij geheel vrijblijvend. 
 
Wij blijven ons inzetten om het water- sanitatie- en 
hygiëneprobleem onder de aandacht te brengen. Dit willen we 
doen door onder andere een sponsorloop aan te bieden op de 
(basis)scholen in Nederland. In de gastles, verzorgd door onze 
stichting, worden de kinderen meegenomen in een wereld waar 
schoon drinkwater en een toilet niet vanzelfsprekend zijn. Als 
afsluiting een sponsorloop, met gevulde flessen water in een 
door de stichting geschonken rugzak, wordt het kind in het 
verre land gesymboliseerd. De school kan natuurlijk ook een 
andere actie voorstellen.  
 
Hartelijk dank! 
Zonder donaties en vrijwilligers kunnen wij geen drinkwater- en 
sanitatieprojecten realiseren. Daarom bedanken wij alle 
donateurs, jubilarissen, feestelingen, de vele vrijwilligers en de 
reizigers via onze stichting, die het ons mogelijk maken de meest 
kansarmen van Sri Lanka een beter bestaan te geven.  
Ook nu hebben we weer een spontane gift van een kinderactie en 
familiefeest mogen ontvangen.  
De Wilde Ganzen steunt onze stichting door 55% bovenop uw 
opgebrachte actie of donatie te zetten. Een donatie van € 100 
wordt daarmee € 155. 
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