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Stichting Kansarmen Sri Lanka

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.
Het 100e project!
Een geweldige mijlpaal is bereikt sinds de oprichting in 2006 van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Onlangs werd
het 100e project gerealiseerd. Mogelijk gemaakt door talrijke acties (sponsorlopen, vastenacties) en met steun van
particulieren, organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen, fondsen én niet te vergeten met ondersteuning van Wilde
Ganzen, die 55% toevoegt aan de ingezamelde giften. Van elke actie is een verslag te vinden op onze website.
In totaal zijn 85 scholen (45.000 kinderen!!), enkele weeshuizen, bejaardenhuizen en huizen voor gehandicapten
voorzien van schoon drinkwater en/of hygiënische sanitaire voorzieningen. Het bestuur van de Stichting hier in
december 2011
Nederland én de Foundation in Sri Lanka gaan op volle kracht door met de door ons ingezette heldere en efficiënte
werkwijze. Samen met u op naar de volgende 100 projecten!

Kansarmen Sri Lanka

Join us on Facebook!
Onze stichting heeft sinds bijna een jaar ook een facebook account. Dus voor de ‘facebookers’ onder ons, ga naar:
www.facebook.com/stichtingkansarmensrilanka en like onze pagina.
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!

Koninklijke onderscheiding
Hanny van Nuland is secretaris van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Zij kreeg haar lintje
tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest in De Mijlpaal, het ontmoetingscentrum van Hernen
en Leur. Zij doet daar al meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk. Hanny is onder meer lid
van het bestuur, de beheerscommissie en de werkgroep publiciteit. Doet de inkopen, werkt
achter de bar en is nooit te beroerd om te helpen met schoonmaken. Bovendien is er geen
evenement in het dorp waarbij Van Nuland niet betrokken is.
“Een gouden vrijwilliger”, noemt Sjors Lubeek, voorzitter van De Mijlpaal, haar dan ook.
Een vrijwilliger bovendien “die 365 dagen in het jaar beschikbaar is”.

HANNY GEFELICITEERD!
Boekenbeurs Vincentiusvereniging
We zijn blij! De Bossche Vincentiusvereniging heeft Stichting Kansarmen Sri Lanka gekozen als hoofdproject voor de
opbrengsten van hun boekenbeurs op 25, 26 en 27 januari 2013 in de Brabanthallen in Den Bosch! Dit betekent veel
publiciteit voor de Stichting en een mooi subsidiebedrag waarmee we schoon drinkwater kunnen realiseren voor een
gemeenschap van circa 100 arme gezinnen in Sri Lanka. Voor het opbouwen en afbreken van de boekenbeurs
zoeken we nog vrijwilligers om zodoende ook dat bedrag op te halen. Dus meld je aan bij Jan van der Steen.

Jumbo Winterland in Oss: kom eens een kijkje nemen!

U kunt gratis schaatsen op de Heuvel in Oss tijdens
Jumbo Winterland van 20 december tot en met 6 januari.
De opbrengst is voor goede doelen: het Verdihuis én voor
Stichting Kansarmen Sri Lanka.

Adanech goes Sri Lanka
Binnenkort gaat Adanech Winkler in Sri Lanka voor een periode van zes maanden kansarme kinderen helpen om een
beter leven te krijgen. Voor de Stichting Kansarmen Sri Lanka gaat zij onder andere gezondheidslessen geven op
verschillende plattelandsscholen. Via haar facebook vraagt Adanech: ‘Het zou echt geweldig zijn als jullie mij
financieel willen helpen. Alle beetjes helpen. Voor de duidelijkheid: het geld is niet voor mij persoonlijk maar voor de
Stichting”. Adanech heeft goede contacten met “Het Buitenschoolse Net” uit Oss, deze organisatie gaat ons steunen
en Adanech coördineert dit ook vanuit Sri Lanka: kinderen hier en kinderen daar helpen!

Werkbezoek november 2012 (een foto impressie van dit werkbezoek is te zien op onze website)
Vergezeld door Ebelien Dijkema heeft Jan van der Steen in november opnieuw een werkbezoek gebracht om de
projecten te bekijken. Onderstaand zijn verslag.
"Ook deze keer weer oude en vooral nieuwe projecten gezien. Voor enkele nieuwe projecten hebben we
daarvoor ook scholen rondom Kandy bezocht, voor mij een nieuw en machtig mooi gebied.
Deze arme scholen liggen in de bergen verscholen tussen de theeplantages, de ouders plukken er de thee of werken
in de theefabrieken. Ook enkele projecten bezocht welke onlangs gerealiseerd zijn en bij onze aankomst straalt de
dankbaarheid er vanaf! Zo is er een school met 1700 kinderen die nu voortaan het hele jaar over drinkwater kunnen
beschikken. Het schoolhoofd prijst de werkwijze van Chaminda. Hij was er altijd en hield alles in het oog. Een mooi
compliment voor Chaminda, hoewel hij daar niet op zit te wachten.
In Nederland krijg ik regelmatig de vraag: maak je wel eens bijzondere dingen mee? Ik kan u vertellen dat
iedere dag, elk bezoek een bijzondere ervaring is, ook al gebeurt er soms ogenschijnlijk niets.
Eén ervaring tijdens dit bezoek wil ik graag met u delen: Op 12 november gaan we naar een school met 350 kinderen,
het project is klaar en we filmen en maken foto's voor de backdonor. 13 november krijgt Chaminda een telefoontje van
deze school dat een jongen van 12 jaar is omgekomen bij een verkeersongeluk. Erg tragisch natuurlijk. 16 november
zijn we weer in de buurt van deze school en Chaminda wijst naar een zwart-wit foto op een paal langs de weg.
Chaminda legt uit dat het de gewoonte is om van een overledene een foto op te hangen, in dit geval van deze 12jarige jongen. Het is een foto van een baby, is mijn opmerking. Ze nemen altijd de meest recente foto en Chaminda
zegt dat de ouders dus alleen een foto bezitten genomen als baby. Ik realiseer me meteen dat wij 1 dag eerder
mogelijk een foto hebben gemaakt waar deze jongen op staat. Enkele dagen later gaan we met laptop en foto’s naar
de school. De klasse juffrouw komt erbij en ze zoekt en zoekt, maar haar groep en daarmee de jongen staan er niet
bij. Iedereen diep teleurgesteld. Wij gaan weer een lange reis terug naar huis en het was stil in de auto...
Op 27 november, mijn laatste dag in Sri Lanka, zit ik mijn filmmateriaal te bekijken en plotseling zie ik de klasse juf
verschijnen. Ook enkele jongens staan op de film. Er is weer hoop… we maken diverse printscreens en 7 december
hoor ik van Chaminda dat de overleden jongen op één van printscreens is herkend! Chaminda gaat dit zelf nog even
controleren en hopelijk kunnen we de ouders toch nog een recente foto als aandenken meegeven.

Presentaties voor uw school, organisatie, kennissen of club verzorgen wij geheel vrijblijvend.
Hebt u nog een goed idee voor een actie, dan kun je altijd contact opnemen met een bestuurslid.

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.

COLOFON

Stichting Kansarmen Sri Lanka
Donaties

Bankrekeningnummer 12.15.29.304
t.n.v. Stichting Kansarmen Sri Lanka

E-mail
Website

: info@kansarmensrilanka.nl
: www.kansarmensrilanka.nl
Webmaster
Videofilms
Redacteur
Facebook
Vertaler

Bestuur
Voorzitter/projectcoör.
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

: Rien van Hedel
: Bert van Helvoirt
: Joop Neefs
: Jan van der Krabben
: Willeke van der Doelen
: Geert van Hintum

: Jan van der Steen
tel. 073-5033294
: Hanny van Nuland
: Martien van Beers
: Lizette Steeg

Mogen de kansarmen van Sri Lanka ook volgend jaar weer op u rekenen!

