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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.
Presentatie/acties in voorjaar 2013
Eén voor één zijn het geslaagde acties geweest met
veel enthousiasme en goede resultaten.
Verschillende scholen hebben een waterloop gehouden
en weer anderen zetten zich in met Wandelen voor
Water.
Van elke actie is een verslag te vinden op onze
website.

Kansarmen Sri Lanka

december 2011

Eén bijzondere Waterloop willen we even naar voren
e
schuiven: het is al weer voor het 5 jaar dat groep 8 van
basisschool het Oldhof uit Borne een waterloop
organiseerde voor onze stichting. Dit alles aangestuurd
door een enthousiaste meneer Hans van groep 8!

6 maanden vrijwilligers werk door Adanech
Tot medio juli is Adanech uit Berghem bij Oss nog actief in Sri Lanka als vrijwilliger
voor onze stichting.
Ze is flink bezig op
verschillende
plattelandsscholen,
ook heeft ze zich
ingezet bij een huis
voor mensen met een
geestelijke beperking.
Regelmatig gaat ze
met Chaminda mee
naar de projecten in de
binnenlanden. En in
mei heeft ze het
werkbezoek mee
afgelegd. Adanech
heeft het prima naar haar zin en de tijd vliegt! Met een
grote levenservaring rijker keert ze straks huiswaarts.

Join us on Facebook!
Onze stichting heeft 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! Facebook wordt bijgehouden door Willeke van der Doelen.

Werkbezoek juni 2013
Vergezeld door Chaminda Fernando onze projectuitvoerder in Sri Lanka en Adanech, heeft Jan van der Steen in juni
opnieuw een werkbezoek gebracht om de projecten te bekijken. Onderstaand zijn verslag.
“Deze keer starten we met een positief onderhoud op de Nederlandse ambassade in Colombo.
Tijdens het werkbezoek is het voor Chaminda en mij niet vreemd dat we bijna dagelijks 6 uur in de auto zitten.
We bezoeken oude en nieuwe projecten in de North Western, de Central en Uva province.
Zo zien we een project in de provincie Uva, op 7 uur rijden van ons kantoor (Chaminda’s huis) in echt rural gebied. De
laatste uren gaan al hobbelend door de rietsuikervelden, best wel vermoeiend. Plotseling staan we bij een schooltje
waar nog geen stromend water is. Het vrouwelijke schoolhoofd is al ruim 5 jaar aan vechten voor stromend water,
tevergeefs! We bekijken de situatie en denken met een bedrag van € 1.500 en hulp van de ouders hier stromend
water te kunnen aanleggen. Deze armste scholen in de middle of nowhere verdienen een duwtje in de rug: laat de
overheid, de leerkrachten, de kinderen en ouders zien dat het beter kan en beter moet! Alleen al de toezegging dat we
ons best gaan doen hier middelen voor te vinden, maakt iedereen happy. We zijn blij een eerste aanzet te kunnen
geven voor sterk verbeterde faciliteiten, ook al zijn het deze keer “slechts” 50 kinderen! De vermoeidheid is even
vergeten en we hobbelen door naar het volgende project.
7 jaar zijn wij nu actief met water, sanitatie en gezondheidslessen. Als we terugblikken zien we dat we voor ongeveer
€ 10 per kind sterk verbeterde voorzieningen realiseren.
Het zijn moeilijke tijden om aan middelen te komen, ik hoor tegenwoordig weleens geluiden dat stichtingen gaan
stoppen. Wij niet! We hebben een krachtige formule in Sri Lanka, leveren samen met de lokale mensen duurzaam
maatwerk en hopen dat u ons blijft of gaat steunen! Hebt u ideeën / voorstellen om ons te kunnen helpen, twijfel niet
en neem contact met me op!
Eerst moeten wij de middelen binnen krijgen, dan pas voegt Wilde Ganzen 55% toe!
Foto’s van mijn werkbezoek staan op onze website www.kansarmensrilanka.nl ”.
Jan van der Steen
Thuisblijversmiddag op donderdag 25 juli in Middelrode gemeente Sint Michielsgestel
Voor de vijfde keer organiseren Theo van Hedel, Diny van der Burgt en Truus Wagenaar een feestelijke
thuisblijversmiddag voor 55-plussers. Het festijn vindt plaats op donderdag 25 juli 2013 van 14.00 – 17.30 u. in De
Driezeeg in Middelrode. Deze keer wordt het een gezellig Hollands feest. De meeropbrengst van deze middag (onder
andere door het houden van een loterij) wordt geschonken aan de Stichting Kansarmen Sri Lanka .
Reizen Sri Lanka
Wilt u met uw kinderen een Sri Lankaanse basisschool bezoeken? of wilt u overnachten bij een afgelegen vissers
gemeenschap en samen met deze families de rivier opvaren en overnachten in de jungle? U komt op locaties waar
zelden toeristen worden waar genomen! Wij zorgen voor een 100% betrouwbare chauffeur/gids met airco busje.
Voor meer info kijk onder de knop Privé reizen op onze website!
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.
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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