
  

  

 

 
 
 
  
 

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 jaar. 
 
Presentatie/acties in 2013 
Ook nu zijn er weer veel enthousiaste mensen in actie gekomen om geld in te zamelen voor de kansarmen van Sri 
Lanka. Verschillende scholen hebben een waterloop gehouden en weer anderen zetten zich in voor Wandelen voor 
Water. Daarnaast zien we spontane individuele initiatieven. Van elke actie is een 
verslag te vinden op onze website. Eén voor één zijn het geslaagde acties 
geweest met geweldig goede resultaten. Het is elke keer weer spannend wat het 
resultaat zal zijn en tot nu toe steeds een hartverwarmende beleving. 
 
Gerealiseerd    
Inmiddels is alweer het 4

e
 contract met Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) in 

uitvoering. Zonder de financiële steun van particuliere donaties en sponsoren 
was dit niet gelukt. We zijn daarom blij dat we ruim € 65.000 hebben kunnen 
besteden aan 14 water- en sanitatieprojecten. 
 
Werkbezoek november 2013  
Chaminda Fernando en Jan van der Steen hebben afgelopen november 
opnieuw een werkbezoek gebracht aan de projecten. Hans Schraven, directeur 
van Atlantic bedden Wijchen en Energy Collectors Europe vergezelde hen en schreef onderstaand verslag. 
 

““Wat doe je zoal tegenwoordig”, vroeg ik twee maanden geleden aan Jan van der Steen die bij mijn bedrijf 
Atlantic bedden een nieuw waterbed kwam kopen. Jan die ik al heel wat jaren ken zegt: “Ik ben actief met 
ontwikkelingshulp in Sri Lanka. Wij verzorgen daar onder anderen watervoorzieningen in de allerarmste gebieden 
waar in het droge seizoen veel scholen en gezinnen met kinderen zonder water zitten”.  
“Heeey dat klinkt interessant Jan, en.... hebben ze daar ook zonnepanelen?”: vroeg ik nieuwsgierig, omdat ik met mijn 
tweede bedrijf Energy Collectors Europe daar eveneens veel belangstelling in heb. Jan vertelt me over de 
aanwezigheid van zonnepanelen, maar de knowhow lokaal ontbreekt nog en daardoor zijn die dure installaties binnen 
de kortste keren volledig waardeloos. “Maar mogelijk kun jij daar persoonlijk eens naar kijken”, grapte Jan. “Ik reis nu 
toch al over de gehele wereld voor de verschillende solar en energie beurzen. Dus een reisje Sri Lanka kan er best 
nog wel bij”, grapte ik terug. Nu ben ik net zoals Jan een man van Woord en Daad: op 6 november 2013 zit ik naast 
Jan in het vliegtuig op weg voor 3 weken hulp in Sri Lanka.  

Bij aankomst werden we opgevangen door de heer Chaminda Fernando. Chaminda blijkt van enorme waarde 
te zijn voor de stichting Kansarmen Sri Lanka en de Wilde Ganzen. Hij heeft zich ontpopt als een geweldige voorman 
om in de praktijk een 8-tal werknemers, de ouders en leraren van de scholen aan te sturen die voor de diverse 
donateurs daadwerkelijk de waterputten, watertorens, waterleidingnetwerken en sanitaire voorzieningen aanleggen. 
Samen met de heer van der Steen die van huis uit weg en waterbouwkundige is vormen zij allen een team van wereld 
formaat zo zal mij later blijken. 

Direct na de toch wel uitputtende vlucht werd ons 
weinig rust gegund. Gelijk omkleden, de terreinwagen in 
en nog binnen een uur op weg naar de eerste klus. De 
bezichtiging en controle van een school waar de mannen 
van Chaminda juist bezig waren een waterput te 
verdiepen, zodat deze school ook in het droge seizoen 
voldoende drink- en spoelwater heeft om de kinderen ook 
daar een humanitair verblijf op de school te verzorgen. 
Gelijk met de waterput werden ook waterleidingen 
aangelegd, zodat ook de toiletten aan de andere zijde van 
het terrein van spoelwater voorzien worden. De eerste 
aanblik van de zwoegende mensen op een diepte van 
11m

1 
onder in de waterput, de meehelpende kinderen die de daar uitgekomen stenen en aarde op een platte kar 

sjorden zette mij in een klap met beide benen stevig op de Sri Lankaanse grond. Wow wat een samenwerking, en dat 
met alle eenvoud van materialen en overleg. En heel opvallend allen met een glimlach. Ik dacht eerst nog dat dit 
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tafereel een uitzondering was, de komende 3 weken leerde ik dat deze manier van werken samen met de kinderen, 
leraren en ouders voor Chaminda en Jan de normaalste zaak van de wereld is. 

De komende dagen werd de agenda mij steeds duidelijker en drukte stevig door in de kostbare tijd die we 
hadden voor zowel het bezoeken van nieuw te plannen locaties als de controle van de inmiddels geplande en 
gerealiseerde waterwerken. Met de dag kreeg ik, voor zover ik dat al niet had, steeds meer respect voor Chaminda en 
Jan en hun aanpak. De feilloze aanpak van een stuk maatwerk per school of leefgemeenschap verrichtte nog voor de 

start van elk project al kleine wonderen. De manier waarop een schoolhoofd bekwaam op 
de bestaande feiten van achterstallig onderhoud gewezen werd, de manier waarop met 
grote efficiëntie een prognose en op 1 A4-tje een eerste calculatie werd gemaakt en de 
manier waarop uiteindelijk de belofte van hulp werd toegezegd is verbluffend.  

In totaal zien we 17 nieuwe projecten, de ene school na de andere wordt bezocht 
en dat alles in een razend tempo. Althans voor zover je tempo kunt maken op de kilometers 
onverharde wegen vol met gaten. Van enige infrastructuur is in deze delen van het land nog 
geen sprake. Laat staan dat er in deze verlaten oorden ergens een bewegwijzering staat. 
Hiervoor is Chaminda onmisbaar, hij stuurt ons zijn zware terreinwagen naar alle hoeken 
van de rimboe. Dwars over de smalle glibberige padjes van de duizenden rijstvelden. 
Zonder ook maar een keer verkeerd te rijden komen we telkens weer op een bestemming 
die via een Monnik of een eerder bezocht schoolhoofd is aangewezen. Ook de mensen van 
de overheid hebben inmiddels de weg naar Chaminda en Jan gevonden. Via deze kanalen 
komen inmiddels steeds meer verzoeken om de hulp van deze experts in te roepen. 

Zoals Jan mij al eerder verteld had zag ik nu ook met eigen ogen de diverse solar 
installaties die inderdaad niet werkten en zelfs vanaf het begin ook maar voor de helft 
gewerkt hadden, omdat ze bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk in de schaduw geplaatst zijn. 
De vele gebroken solar panelen spraken boekdelen. Onderhoud en kennisdelen zijn hier 
inderdaad broodnodig. Installaties die met de beste bedoelingen zijn gebouwd blijken zo 
inderdaad al snel waardeloos te zijn. Jan heeft inderdaad gelijk, hierin zal snel wat 

ondernomen moeten worden. Tevens heb ik de heren kunnen overtuigen dat met een goede zonnepaneel installatie 
nu ook in de gebieden waar simpelweg nog geen elektriciteitskabels lopen of daar waar deze ver van de waterbron 
zijn, toch een elektrische pomp kan draaien om het water uit de diepe putten naar boven te halen. Ik heb beloofd dit 
bij thuiskomst in Nederland dit verder uit te zoeken. 

De dagen vliegen voorbij. De wekker standaard op 05:55 uur omdat ik niet van afspraken op hele halve of 
kwart uren hou. De tijd hadden we in de morgen elke dag dan ook hard nodig om telkens rond half acht weer bij een 
nieuwe school te zijn. Deze sluiten namelijk weer vroeg in de middag, enerzijds om de ergste hitte in de klaslokalen te 
voorkomen, maar vaak ook om de kinderen waarvan sommigen 15 
kilometer blootsvoets lopen op tijd thuis te laten zijn voor de trek van de 
olifanten. Rond 4 uur komen deze kolossen uit de dichte oerwouden waar 
ze overdag schuilen en slapen om op het vlakkere land naar water te 
zoeken. Inmiddels weet ik ook dat je hier geen geintjes mee moet maken. 
Sommige van deze dikhuiden zijn namelijk zeer agressief en wat ik nog 
niet wist is dat zij een korte sprint kunnen trekken met een snelheid van 
een renpaard. Geen wonder dat Chaminda wakker bleef toen Jan en ik 
een nachtelijk rondje gingen wandelen. Het gevaar werd mij pas echt 
duidelijk toen we op een ochtend op een school aankwamen waar in de 
nacht ervoor een van de leraren was aangevallen door een olifant toen 
men deze met fakkels deze wilde verdrijven. Een vlucht in een stevige 
hoge boom heeft zijn leven gered. Ik opperde nog dat de beste man ook 
eenvoudig naar de eerste verdieping van het naastgelegen schoolgebouw 
kon vluchten. Maar dit bleek geen optie te zijn omdat de olifanten dan 
simpelweg het schoolgebouw omduwen. Tja, zo leer je toch snel wat bij 
van moeder natuur. 

Elke dag had zijn nieuwe verrassingen. We kwamen op 
schooltjes waar als het ware een geheel dansend welkomst comité van 
soms tientallen maar ook honderdtallen kinderen aan deel namen. Uitgedost en gekleed alsof de koning op bezoek 
kwam. In alle eenvoud stond Jan dan op zijn blue sweet Crocs, Chaminda in een locale outfit en ik in Rambo style te 
genieten van alle aandacht die we als mini wereldteam hadden. We werden getrakteerd met locale lekkernijen, al 
zocht Jan vaak het eenvoudige biscuittje op. Als drank serveerde men vaak thee met veel suiker en melk. Ach, alles 
went! 

In het begin van de tweede week waren onze acties bij de regering niet onopgemerkt gebleven. Van de ene 
op de andere dag kregen we dan ook een uitnodiging om te dineren met de Chief Minister Dayasiri Jayasekara. Deze 
hoogste bestuurder van de North Western Province volgt met meerdere ministers het werk van de Stichting 
Kansarmen Sri Lanka en Wilde ganzen blijkbaar op de voet. Het diner is dan ook een dankbetuiging voor het 
geweldige werk dat ons kleine, maar o zo krachtig team, voor de allerarmsten in Sri Lanka uitvoert. Het is duidelijk dat 
Jan en Chaminda met hun expertise een voorsprong hebben in de ontwikkeling van het organiseren van schoon 
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drinkwater ten opzichte van de overheid. Er wordt duidelijk gezocht naar een coöperatie, hier zouden we in de 
komende dagen nog eens over nadenken. 

De dagen beginnen af te tellen, honderden kilometers hebben we samen afgelegd. Sommige over de in 
aanbouw zijnde nieuwe wegen tussen de grotere dorpen en steden maar de meeste over hotsende en klotsende 
zandpaden. Van de vroege ochtend tot de late avond, van schoolgebouwtjes naar de allereenvoudigste kleihuisjes. 
De emoties wisselden elkaar in een rap tempo af. Project voor project wordt door Chaminda en Jan secuur op papier 
gezet, het gaat snel, doordacht en efficiënt. Jongens wat kan een mens nog veel bijleren.  

Zelf ons zangtalent moet worden aangesproken en laat Jan ons zwoegen. Vanuit Nederland heeft hij de 
teksten van een aantal songs meegebracht. Variërend van de Beatles met “Help”, Tom Jones met “Green green gras 
of home”, Cliff Richard met “Congratulations” tot Jantje Smit met “Als de nacht verdwijnt”. Deze liedjes oefenden we 
voor een party met het volledige werkteam. En geoefend dat we hebben, beide worden we ‘s nachts nog wakker met 
die sound in ons hoofd. De party was dan ook goed geslaagd. Even een avond ontspanning voor het team van 
metselaars en loodgieters. Samenzang en dansen blijkt daar onder de mannen prima te verlopen. Het team versterkt 
zich zo nog verder door een nog hechtere eenheid te vormen.  
Het einde kwam in zicht, de laatste dagen vullen Chaminda en Jan met het bijwerken van de administratie, 
rapportages en foto’s. Persoonlijk heb ik van de eerste tot de laatste minuut genoten van dit eenvoudige en 
tegelijkertijd indrukwekkende werkbezoek!” 
Met dankbare groet Hansie 
 
Noot van Jan 
Toiletten of een school bouwen is uiterst eenvoudig, 
maar zuiver en voldoende drinkwater realiseren kan zeer 
lastig zijn. 
Inmiddels kom ik al weer 8 jaar in Sri Lanka en heb ik de overheid nog nooit bezig gezien met het maken van een 
drinkwatervoorziening bij een rurale school. Toiletten worden er mondjesmaat wel gebouwd.  
Hans schreef al over onze ontmoeting met de Chief Minister en het kreeg een vervolg! Op de een na laatste dag 
hebben we nogmaals een ontmoeting met de Chief Minister Mr. Dayasiri en the Provincial Education Department    

Mr. Thilakarathe. Onderwerp van overleg is het drinkwater probleem op 
de vele plattelandsscholen. Het is deze heren duidelijk dat het de 
overheid niet lukt om duurzame drinkwater faciliteiten bij de rurale 
scholen te realiseren. De hang naar samenwerking is ons duidelijk, ze 
hebben respect voor onze uiterst efficiënte werkwijze. Afspraak is dan 

ook om deze problematiek SAMEN aan te pakken. We hebben als Stichting het vertrouwen van de hoogste 
bestuurders van de NW Province en zij gaan als eerste provincie het drinkwaterprobleem op de rurale scholen 
daadwerkelijk aanpakken!  
 

Eerst moeten wij de middelen binnen krijgen, dan pas voegt Wilde Ganzen 55% toe!” 
Mogen de kansarmen van Sri Lanka ook volgend jaar weer op u rekenen? 

 
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.  
Zo steunt u ook nog eens de Stichting! Voor meer info kijk onder de knop Privé reizen op onze website! 
 
Hartelijk dank! 
Zonder donaties en vrijwilligers kunnen wij geen drinkwater- en 
sanitatieprojecten realiseren. Daarom bedanken wij alle 
donateurs, de vele vrijwilligers, alle initiatieven, jubilarissen, 

feestelingen, 
en de reizigers 
via onze 
stichting, die 
het ons 
mogelijk 
maken de 
meest 
kansarmen 
van Sri Lanka 
een beter 
bestaan te 
geven. 
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Het beste van dit werkbezoek! 

Deze nieuwe werkwijze biedt kansen 
voor de vele noodlijdende 
plattelandsscholen in heel Sri Lanka! 
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