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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan 2015-2020 van de Stichting Kansarmen Sri Lanka.  
 
Kort na de Tsunami (2004) ontstond het eerste contact met Sri Lanka. Voorzichtig werd gestart met 
water- en sanitatieprojecten voor scholen en woongemeenschappen op het arme platteland. De 
formule sloeg aan, waarna in  2006 de Stichting werd opgericht. Participatie van de lokale 
gemeenschap is altijd een voorwaarde. Met onze gezondheidslessen bevorderen we het bewustzijn 
voor meer hygiëne. Sinds 2014 werken we intensiever samen met de overheid van Sri Lanka. Onze 
ambities gaan nog verder…… 
 
Dit beleidsplan is geschreven voor alle geïnteresseerden en potentiële donateurs. Verder is het 
kadergevend voor de werkzaamheden van de Stichting de komende jaren. 
 

 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 september 2014. 
 
 
Berlicum, september 2014 
 
 
Bestuur Stichting Kansarmen Sri Lanka 
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1. Doelstelling, visie en werkwijze  

 

Doelstelling 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) beoogt de kwaliteit van leven van kansarme inwoners, via 
water- en sanitaire voorzieningen, te verhogen. Een betere kwaliteit van leven biedt een beter 
toekomstperspectief. We willen ook bereiken dat de overheid op termijn meer en meer haar eigen 
verantwoordelijkheid gaat nemen in deze ontwikkeling. De doelgroep bestaat uit de armste scholen, 
daarnaast woongemeenschappen, huizen voor gehandicapten, bejaarden en wezen in het 
binnenland van Sri Lanka. Toezicht op onderhoud van de voorzieningen is een vast onderdeel van het 
programma. Tevens verzorgen we gezondheidslessen op de plattelandsscholen. In een interactieve 
les wordt er met en door de kinderen gesproken over gebruik van drinkwater, lichamelijke 
verzorging, toiletonderhoud en een schone leefomgeving.  

Visie 

 
Schoon en veilig drinkwater is een primaire levensbehoefte. Zij leidt tot betere gezondheid en geeft 
tegelijkertijd impulsen aan een bredere economische ontwikkeling. Al voor € 10 per kind realiseren 
we de aanleg van sterk verbeterde water- en sanitatievoorzieningen. Iedere euro wordt 
daadwerkelijk besteed in Sri Lanka. De lokale bevolking is zeer betrokken en helpt mee in de 
uitvoering. Korte lijnen, motivatie, onze kennis van water, maatwerkoplossingen en snelle 
terugkoppeling van resultaten zijn de kracht van de Stichting. Door optimaal gebruik te maken van 
lokale kennis, logistieke ondersteuning en de kleinschalige aanpak kunnen we krachtiger en sneller 
handelen dan traditionele hulpprogramma’s. Waar mogelijk werken we samen met andere partijen 
die kunnen bijdragen aan realisatie van de beoogde doelen. 
 

Werkwijze 

 
Voorwaarde is dat de hulpvraag vanuit de eigen bevolking komt. Lokale kennis is essentieel voor het 
slagen van het project. In Sri Lanka hebben we de zusterorganisatie Kansarmen Sri Lanka Foundation 
(KSLF) opgericht om lokale inbreng en verantwoordelijkheid te verankeren. Onze Stichting is via haar 
voorzitter vertegenwoordigd in KSLF. Standaard worden tweemaal per jaar oude en nieuwe 
projecten bezocht. Samen met de lokale projectuitvoerder worden de verzoeken geïdentificeerd.  
 
Om de haalbaarheid van verzoeken te beoordelen wordt een uitgebreide checklist met voorwaarden, 
eisen en informatieve vragen gehanteerd. Deze hebben betrekking op lokale leefomstandigheden, de 
noodzaak van de voorziening, de mate waarin de doelgroep betrokken kan/wil worden, de begroting, 
vergunningen, onderhoud en bouwkundige aspecten. Indien een project geschikt lijkt volgens het 
programma van eisen worden eventueel nog nadere water- en bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
Na een positief resultaat en toestemming van lokale autoriteiten volgt een ‘rijpingsperiode’.  
De begunstigde doelgroep werkt nu zelf een plan uit waarbij zij de eigen betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid aangeeft voor het toekomstig onderhoud. De projectuitvoerder begeleidt hen 
daarin. Na het tweede bezoek aan het aangeboden project wordt een beslissing over doorgang 
genomen. De projectuitvoerder zorgt voor het benodigde personeel, materialen en logistiek volgens 
de begroting en plan van aanpak en start de bouwactiviteiten. Het project wordt na oplevering 
afgerond met een uitgebreide controle, evaluatie en financiële rapportage aan donoren. 
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2. Organisatie, bestuur, vrijwilligers, counterpartner 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka is op  10 juli 2006 opgericht te Wijchen en geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer  09162333. De Stichting opereert vanuit Berlicum (Noord 
Brabant). De zusterorganisatie Kansarmen Sri Lanka Foundation is in 2010 in Sri Lanka opgericht. 
 

a. Het bestuur 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe 
communicatie. Het bestaat uit maximaal zeven leden; een voorzitter, secretaris, penningmeester en 
bestuursleden met algemene taken. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen 
beloning. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het zijn: 
 
Jan van der Steen, voorzitter 
Anny van Orsouw, secretaris 
Martien van Beers, penningmeester 
Adanech Winkler, bestuurslid 
Bjørn Hoogwout, bestuurslid 
Els Brands, bestuurslid 
 
Het bestuur heeft de zorg over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de Stichting en zorgt voor uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de  
bestuursleden. 
 

b. Gedragscode 

 
Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel. Conflicten tussen persoonlijke belangen en het 
bestuurslidmaatschap worden vermeden. De kosten die bestuursleden maken komen niet voor 
rekening van de Stichting. Reizen naar Sri Lanka worden door de bestuursleden zelf betaald. 
 

c. Vergadercyclus 

 
Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar en verder zo vaak als wenselijk geacht wordt. Tijdens 
de vergadering dient dit beleidsplan als uitgangspunt om voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan 
daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 
 

d. Samenwerking 

 
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat de Stichting zich adviseren/ondersteunen door 
organisaties, vrijwilligers of (professionele) adviseurs o.a. op het gebied van: 

-communicatie (o.a. website en social media) 
-automatisering (inclusief het verspreiden van nieuwsbrieven en collectieve mailing) 
-fundraising (beleid en werven van nieuwe sponsors en donateurs) 
-verzorgen van gastlessen  

Deze taken worden uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. 
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e. ANBI 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de Stichting 
door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel 
daarvan is dat giften aan de Stichting geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar 
inkomen. 
 

f. Keurmerk 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De 
reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een kostbare aangelegenheid is. 
Stichting Sri Lanka wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen 
aan de kansarmen in Sri Lanka. 
 

g. Betalingen 

 
Voor het verrichten van betalingen is minimaal de handtekening van twee bestuursleden vereist. 
Boekingen worden maandelijks geregistreerd door de penningmeester. Betalingen worden getoetst 
aan de vooraf vastgestelde exploitatie- en projectbegrotingen, waarin is bepaald hoeveel geld nodig 
is om de vastgestelde projecten uit te voeren en organisatiekosten te dekken. 

 

h. Jaarrekening 

 
Het bestuur legt middels een jaarrekening 
verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid 
over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt 
jaarlijks vóór 1 juli. Deze is openbaar en te vinden op 
de website.  
 

i. Accountantscontrole 

 
Jaarlijks worden de boeken gecontroleerd door een 
externe accountant. Het accountantsrapport is  
openbaar. 
 

j. Lokale organisatie in Sri Lanka 

 
In Nederland is de Stichting in 2006 opgericht en geregistreerd als NGO ‘Stichting Kansarmen Sri 
Lanka’ (SKSL).  In 2010 werd een zusterorganisatie in Sri Lanka opgericht, onder de naam ‘Kansarmen 
Sri Lanka Foundation’ (KSLF). Op bestuurlijk niveau is de voorzitter van SKSL vertegenwoordigd in het 
bestuur van KSLF, dat verder bestaat uit lokale vertegenwoordigers in Sri Lanka.         
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3. Projecten en dekkingsplan 

 

a. Gerealiseerde projecten 

 
In 2004 werd na de Tsunami een bescheiden begin gemaakt met water- en sanitatieprojecten in  
Sri Lanka. Gestart met twee projecten in 2004, zijn inmiddels 120 projecten uitgevoerd voor scholen,  
bejaardenhuizen, woongemeenschappen, weeshuizen en huizen voor gehandicapten en een doven-
/blindenhuis. De scholen variëren van kleinere tot grote schoolgemeenschappen, altijd veraf gelegen 
in het arme binnenland van Sri Lanka.  Inmiddels hebben ruim 60.000 schoolkinderen een 
toereikende water- en sanitatievoorziening gekregen. Het 100e (jubileum) project werd halverwege 
2012 gerealiseerd voor een boeddhistisch klooster en weeshuis.  
 
Naast het gezondheidsaspect is de maatschappelijke invloed aanzienlijk. Daar waar inmiddels 
voldoende zuiver drinkwater beschikbaar is ontstaat nieuwe bedrijvigheid doordat minder tijd 
behoeft te worden besteed aan het halen van water uit afgelegen waterputten. Zo worden reeds de 
eerste groentetuinen aangelegd.  Kinderen nemen vanuit de gezondheidslessen op school de hygiëne 
mee naar huis en zullen in de toekomst niet weer terug willen vallen op mindere voorzieningen.  
  

b. Geplande projecten 

 
Het bewezen concept van aanleg en onderhoud van water- en sanitatievoorzieningen kan nog jaren 
worden gecontinueerd gezien het grote aantal aanvragen. Hoewel de situatie telkens weer anders is, 
en daarmee maatwerk vereist, blijkt het basisconcept onveranderd dupliceerbaar. Met het 
genereren van extra aanvullende middelen kan het tempo nog worden opgevoerd en kan tevens 
voorzichtig worden gestart met vervolgprojecten binnen bijvoorbeeld de agrarische sector.   
Naast nieuwe projecten wordt telkenmale een aantal bestaande projecten gecontroleerd. Gezien de 
goede logistieke mogelijkheden van de lokale uitvoerder kunnen wij dit op efficiënte wijze doen. Op 
grond van recentelijk met de overheid gesloten samenwerkingsverbanden verwachten we nog meer 
scholen in achterstandsgebieden te lokaliseren.   
 
Voor de komende planperiode staan projecten op het 
programma in de volgende regio’s (Provinces) 

 The Western 

 The Northern Western 

 The Northern Central 

 The Central 

 The Uva 
    

c. Dekkingsplan 

 
Stichting Sri Lanka gaat pas aan de slag met een nieuw project indien de vereiste middelen van 
geldschieters en/of acties aanwezig zijn. Bij goedkeuring van een project door Wilde Ganzen worden 
de ontvangsten eerst overgemaakt naar Wilde Ganzen en tezamen met haar aanvullende bijdrage 
rechtstreeks gestort op de lokale rekening, van waaruit personeelskosten en materialen worden 
betaald. Projecten worden pas in uitvoering genomen als alle vereiste middelen aanwezig zijn. 
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4. Wie zijn onze (potentiële) donoren? 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka staat voor realisering van water- en sanitatievoorzieningen voor 
kansarmen in het ‘vergeten’ binnenland van Sri Lanka. De overheid heeft voor deze doelgroep tot 
kort geleden geen oog gehad. SKSL en KSLF hebben samen de sleutel in handen om de 
basisvoorzieningen in deze gebieden op een hoger plan te brengen. Stichting Kansarmen Sri Lanka 
maakt dat scholen belangrijk worden en de overheid er niet meer omheen kan. Het vliegwiel dat op 
gang is gebracht mag niet meer tot stilstand komen. Met (de controle op) het onderhoud op de 
nieuwe basisvoorzieningen wordt continuïteit gegarandeerd en ligt een duurzame ontwikkeling voor 
de hand. Elke geïnvesteerde euro heeft in Sri Lanka een waarde die vijftien maal zo groot is. 
 
Sinds de oprichting van de Stichting wordt geld ingezameld via lokale en regionale acties als 
rommelmarkten, vastenacties, boekenbeurzen, gemeentelijke activiteiten, school acties etc.  
Maar ook door particuliere initiatieven en donaties van bedrijven worden gelden binnengehaald.  
Een bijzondere actie is de jaarlijkse scholieren waterloop rond Wereld Waterdag. Scholieren van 
basisscholen lopen een bepaalde afstand met rugzakjes en waterflessen, daarmee symboliserend de 
prestatie die hun leeftijdgenoten in Sri Lanka  dagelijks moeten verrichten om aan water te komen. 
De waterloop krijgt altijd veel publiciteit en wordt menigmaal ondersteund door Rotary en Lions 
clubs. Voor deze instellingen is de relatie met jongeren een drijfveer in een nieuwe, maatschappelijke 
positionering. 
 
Voor Stichting Sri Lanka is het van groot belang dat er naast lokale en regionale acties zich ook altijd 
één of enkele hoofdsponsors manifesteren, die zich voor een langere termijn willen verbinden aan de 
doelen van de Stichting. De afgelopen jaren is dit met succes gelukt, maar garantie is er niet. 
De Nederlandse organisatie ‘Wilde Ganzen’ voegt 55% toe aan de donaties, hetgeen voor sponsors 
een extra stimulans betekent! 
 

In tijden van economische crisis kijken donoren 
echter meer naar projecten dichter bij huis, in 
eigen land en de eigen directe omgeving. Dat 
betekent dat nieuwe wegen moeten worden 
bewandeld. Kansen bieden mogelijk 
‘natuurlijke’ samenwerkingspartners, die (al) 
binding hebben met Sri Lanka of daarmee een 
band willen opbouwen. Ook partijen die belang 
hebben bij materiaalkeuzes of bij 
vervolgtrajecten in de agrarische sector in Sri 
Lanka komen in aanmerking, alsook micro 
krediet bemiddelende instanties. Naast 
sponsoring is ook samenwerking met bedoelde 
instanties een optie.  

 
Stichting Sri Lanka blijft zich permanent inzetten voor nieuwe vormen van sponsoring. Crowdfunding 
per project met gebruik van de social media is mogelijk een nieuwe manier om geld in te zamelen, 
maar heeft in het algemeen geen continue basis voor vervolgprojecten.  
 
Sponsors en donateurs willen graag zichtbare resultaten zien van de projecten en het vliegwieleffect 
dat met onze aanpak wordt bereikt. Daarom maken we steeds korte filmpjes om gerealiseerde 
projecten op aansprekende wijze te laten zien, naast de gebruikelijke financiële rapportage. 
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5. Hoe spelen we in op de veranderde visie op 
ontwikkelingssamenwerking? 

 
Mede tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen en de economische crisis zijn momenteel e 
belangrijke veranderingen zichtbaar in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking.  
 
Aan de ene kant zien we dat de overheid stimuleert dat het eigen bedrijfsleven direct zelf gaat 
verdienen aan het ontwikkelingswerk. Met andere woorden onze kennis dient geld op te leveren.  
Aan de andere kant is er de oproep van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om nog 
eens goed te kijken naar de inkadering van het begrip armen. Onder de kop ‘Help armen in rijkere 
landen’ pleit de AIV er voor om naast bekende arme landen ook juist naar opkomende landen te 
kijken, waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Nu bijna driekwart van de armen in de 
wereld woont in landen met een sterk opkomende middenklasse, zijn de traditionele 
hulpprogramma’s niet meer toereikend, staat in het rapport van de AIV. 
 
Sri Lanka behoort zeker tot één van de landen waar de inkomensverschillen in hoog tempo 
toenemen. De rijkere kustgebieden in Sri Lanka hebben veel toeristische mogelijkheden en sporen de 
overheid aan zich juist op deze gebieden te richten. Het achterland is daarom minder interessant en 
wordt verwaarloosd. De inkomensverschillen worden alleen maar groter, hetgeen eens te meer pleit 
voor onze aanpak op het arme platteland van Sri Lanka. 
 
Dit gegeven heeft ons aangemoedigd de lokale en nationale overheid in Sri Lanka op te roepen haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit heeft inmiddels met succes geresulteerd in een eerste 
samenwerkingsverband en waarbij in gezamenlijkheid stappen worden gezet om meer scholen uit de 
doelgroep te identificeren. Na een proefperiode zullen de eerste resultaten worden geëvalueerd en 
bij succes met kracht worden voortgezet. Ook met andere belanghebbende partijen zal  
samenwerking worden gezocht, denk hierbij aan de bijvoorbeeld de banksector met micro krediet 
faciliteiten en de agrarische sector, die belang heeft bij goede basisfaciliteiten als schoon drinkwater 
voor nieuwe economische activiteiten.  
 
Uitgangspunt is en blijft dat de lokale bevolking altijd in enige vorm bijdraagt en op termijn een 
steeds groter deel van (het onderhoud op) de voorzieningen zelf gaat betalen, maar waarbij de 
allerarmsten zoveel mogelijk worden ontzien.  
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6. Wat zijn sterke punten, kansen en bedreigingen? 

 
Stichting Sri Lanka realiseert kleinschalige water- en sanitaire voorzieningen voor scholen en 
woongemeenschappen in het arme binnenland van Sri Lanka. Met de vertegenwoordiging in de 
zusterorganisatie Kansarmen Sri Lanka Foundation is onze inbreng lokaal goed verankerd.  
Sri Lanka is klein, ‘behapbaar’ ontwikkelingsland, met een snel groeiende kloof arm/rijk. We bieden 
met onze aanpak duurzame oplossingen en een beter toekomstperspectief voor de kansarme jeugd 
en meer zelfredzaamheid voor arme woongemeenschappen. Tot kort geleden voelde de overheid 
zich niet of nauwelijks verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze gebieden.  
 
Sterke punten in onze aanpak zijn: 
o Water is de basis voor gezondheid, infrastructuur en economische bedrijvigheid 
o Vier samenhangende pijlers (water, sanitatie, lesprogramma’s, thuishygiëne) 
o Dupliceerbaar en goed overdraagbaar concept 
o Directe invloed op levensstandaard en gedragsverandering  
o Concrete bijdrage aan de millennium doelen  
o Geen overheadkosten 
o Snelle en zichtbare rapportering over resultaten 
o Inzet plaatselijke bevolking bij aanleg, beheer en onderhoud 
o Effectieve prioritering van projecten door scherpe 

selectiecriteria  
o Projecten worden volgens plan afgerond en de 

verantwoordelijkheid overgedragen aan de plaatselijke 
bevolking 

 
Aandacht behoeft nog: 
o Kleine organisatie in Nederland en Sri Lanka. (is effectief 

maar mogelijk ook kwetsbaar) 
o Administratie/documentatie in Sri Lanka. (op hoger niveau 

brengen) 
 
Kansen liggen bij:  
o Overheid Sri Lanka ziet nu belang van water/sanitatie en 

vindt onze projectaanpak goed 
o Wereldwijde Foundations hebben aandacht voor innovatieve water/sanitatie concepten  
o Uitbreiding van samenwerking met Rotary en Lions clubs in het kader van de jaarlijkse 

‘waterloop’ 
o Mogelijke samenwerking met partijen in de agrarische sector  
o Nieuwe, moderne vormen van fundraising 
 
Bedreigingen zijn:  
o Algehele terugtredende sponsoring in Nederland door financiële crisis 
o Nederland zet in op ‘delta technologie’ en focuslanden  
o Nederlandse overheid wil van ‘aid’ naar ‘trade’ (er zelf beter van worden)  
o Sponsorwerving kost relatief veel tijd 
  



13 Beleidsplan Stichting Kansarmen Sri Lanka (2015-2020)        Versie1                                        

  

 

7. Waar willen we staan in 2020 en hoe komen we daar? 

 
Stichting Kansarmen Sri Lanka heeft de stellige ambitie, ondanks de huidige financiële crisis, haar 
taak te vervolgen. Gestreefd wordt binnen een afzienbare periode het overgrote deel van de scholen 
in het binnenland van Sri Lanka van water- en sanitatie te hebben voorzien, en het 
gezondheidsprogramma op scholen te hebben geoptimaliseerd en overal te hebben ingevoerd.  
 
Om het tempo nog op te schroeven, zullen nieuwe sponsors worden benaderd, nieuwe 
sponsorvormen worden beproefd en samenwerking met ‘natuurlijke’ partners worden gezocht. 
Acties als de Waterloop voor scholieren zullen waar mogelijk nog worden uitgebreid, bij voorkeur in  
samenwerking met Rotary en Lions clubs. De scholen in Nederland vormen hierbij en aantrekkelijke 
insteek gezien de toenemende bewustwording van de jeugd in ons land rond de wereldwijde 
waterproblematiek. 
 
Vervolgbedrijvigheid in Sri Lanka wordt vooral gezocht in de agrarische sector of arbeidsintensieve 
ambachten. Daarbij zal het gebruik van micro financiering onontbeerlijk zijn. Voor water zal in 
toenemende mate door alle betrokken partijen in Sri Lanka moeten worden betaald, waarbij ook 
ruimte moet komen om toekomstig onderhoud en uitbreiding van de infrastructuur uit eigen lokale 
middelen te financieren. We prijzen ons daarbij gelukkig dat voldoende technische support in Sri 
Lanka beschikbaar is, waarbij ook optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kennis van het land 
middels de projectuitvoerder. Op dit punt heeft de Stichting een grote (logistieke) voorsprong op 
andere partijen die werkzaam zijn in Sri Lanka, of willen starten. 
 
Het wordt als een pré ervaren dat de Stichting in de eerste jaren niet afhankelijk was van 
overheidsbemoeienis. Nu de overheid zoveel vertrouwen heeft in het werk van de Stichting gezien 
de gerealiseerde projecten, heeft dit haar ogen geopend, en kunnen we juist voordeel halen uit 
samenwerking. De eerste samenwerkingscontracten met de overheid zijn inmiddels getekend. Voor 
het eerst ziet de overheid het nu als haar eigen taak jongeren in achterstandsgebieden betere kansen 
te geven en daarmee de economische ontwikkeling te bevorderen.  
 
In 2016 bestaat de Stichting tien jaar. We willen dit jubileum aangrijpen om in dat jaar een forse stap 
voorwaarts te maken in de realisering van water- en sanitatievoorzieningen op scholen en in 
woongemeenschappen. Ook in publicitaire zin willen we dan extra aandacht vragen voor het werk 
van de Stichting. Het jubileumjaar zal de opmaat moeten worden voor onze ambities voor 2020, 
wanneer we tenminste 100.000 kinderen uit de doelgroep een beter/duurzaam toekomstperspectief 
hebben geboden via onze werkmethode en de hygiëne bewustwording via de gezondheidslessen 
hebben vergroot. Samenwerking met de overheid en partners uit de financiële hoek en de agrarische 
branche zal in onze ambitie vanzelfsprekend zijn geworden.  
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