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Schoon drinkwater zorgt voor heftige emoties 
 
Vergezeld door Chaminda Fernando, onze projectuitvoerder in Sri Lanka, heeft Jan van der 
Steen afgelopen november opnieuw een werkbezoek gebracht aan de projecten.  
 
Door Jan: 
“Allereerst bezoeken we op 7 uur rijden van onze basis enkele afgeronde en nieuwe 
projecten in de North Central Province. Zo ook een klein schooltje in een desolaat gebied. 
Het schoolhoofd is een jonge knaap, zeer gedreven en de motivatie straalt ervan af. Ze zijn 
geweldig blij met hun nieuwe watervoorziening en na afloop komen de kinderen ons één 
voor één bedanken.  
Bij een andere school gaan vele kinderen ook op de knieën, echter nu niet om te bedanken 
maar om ondersteuning te vragen voor een betere watervoorziening, de nood is hoog voor 
de 500 kids. 
Een uurtje verderop ligt het volgende gerealiseerde schoolproject. We zijn uitgenodigd voor 
de feestelijke ingebruikname. De lerares Engels kan, door emoties overmand, haar 
dankwoord niet uitspreken. Wat zit hier achter? Het is blijdschap! Vele leerkrachten in Sri 
Lanka wonen op 3 à 4 uur reizen van de school. De leerkrachten overnachten in zogenaamde 
“quaters”, een oude dienstwoning zonder water en sanitaire voorzieningen. Om de 2 weken 
gaan ze een weekend naar huis. Bij deze school overnachten 5 vrouwelijke leerkrachten. Er is 
zelfs een oma bij die voor 2 peuters zorgt. Op de school tot in de quaters is nu stromend 
water en men kan gebruik maken van een toilet. Niet meer te hoeven sjouwen met emmers 
water of soms helemaal geen water. De emotie laat zien wat water voor deze vrouwen 
betekent. Evenals bij de bovenstaande school verschijnen hier ’s nachts regelmatig wilde 
olifanten, levensgevaarlijk!  
Daarna ontmoeten we een kleine woongemeenschap van 23 families, ze wonen in vervallen 
huisjes aan de rand van de jungle. Er is slechts 1 provisorisch toilet gemaakt. De foto 
hieronder zegt genoeg! 
 
Toilet 

Ook ’s nachts moeten ze naar buiten, waar je 
zomaar oog in oog kunt staan met een 
olifant. Wij gaan ons hard maken voor een 
toilet voor elke familie en een sterke 
verbetering van de minimale 
watervoorziening. De nodige 
vooronderzoeken worden opgestart. 
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Tussendoor komt de Nationale Postcode Loterij (NPL) op bezoek.  
 
Birgit Deuss – Coördinator Team Communicatie Wilde Ganzen 
vertelt over haar ervaringen en geeft uitleg over de samenwerking 
van Wilde Ganzen met de Nationale Postcode Loterij: 
 
“Afgelopen november heb ik het indrukwekkende werk van SKSL 
met eigen ogen mogen zien. Dat maakte grote indruk. Ik was voor 
Wilde Ganzen in Sri Lanka om opnames te maken voor een 
programma van de Postcode Loterij: Bestemming. Nicolette van 
Dam bezocht projecten die Wilde Ganzen ondersteunt om de 
deelnemers van de Loterij te laten zien wat er met hun bijdrage 
gebeurt. Wilde Ganzen is een van de goede doelen die gesteund 
wordt door de Loterij. We bezochten 3 particuliere initiatieven 
waarmee Wilde Ganzen samenwerkt en SKSL is er daar een van. 
Wilde Ganzen is een fondswervende organisatie die in Nederland 
duizenden Nederlanders steunt die een kleinschalig project hebben opgezet in ontwikkelingslanden. 
Met het geld dat wij van de Postcode Loterij krijgen kunnen we stichtingen als SKSL helpen om hun 
werk nog beter te doen met kennis, ons netwerk en een financiële bijdrage. Het was dan ook heel 
bijzonder dat we - zonder dat daar financieel iets tegenover staat voor SKSL -  in Sri Lanka een 
prachtig tv-programma hebben kunnen maken met de hulp van Jan en Chaminda. Met de filmploeg 
bezochten we een school waar kinderen aan het werk waren in de moestuin die vanwege de 

aangelegde watertank goed geïrrigeerd kan 
worden. Nicolette heeft nog een boom geplant en 
het werd ons volkomen duidelijk wat de impact is 
van goede water- en sanitaire voorzieningen voor 
de school. Het project laat heel goed zien 
waarom Wilde Ganzen graag met initiatieven als 
SKSL samenwerkt en ondersteunt. Dank je wel, 
Jan en Chaminda voor jullie inzet en hulp om deze 
opnames voor Wilde Ganzen tot een succes te 
maken!”  

 
Bestemming te zien op RTL4 zondag 18 of 25 
maart 2018 

 
Verder bezoeken we enkele afgeronde schoolprojecten in de theeplantages en ook hier blijft 
het water stromen! Met Dr. Suresh het eerste overleg gehad om 70 meest arme Tamil 
families blijvend te voorzien van water. 
We reizen door naar de zuid-oost kant van de Central Province, een bijzonder mooie streek 
met immense bergen. We bezoeken een schoolproject waar we het bronwater hoog uit de 
bergen via de zwaartekracht naar de school leiden. Ook hier is de grote impact van de  
toegang  tot schoon water duidelijk te zien; een soort  ‘school economie’ start en allerlei 
nieuwe activiteiten ontstaan bijna als vanzelf. Hier begint dus het “verdienmodel”, oftewel: 
“Wat levert het water op voor de ontwikkeling van het gebied en de mensen die er wonen?”   
Nadat dit project is gerealiseerd volgen er vanuit dit gebied, binnen 3 weken, een 10-tal 
aanvragen met dezelfde water problemen.  
Nog een voorbeeld van nieuwe activiteiten, zie de projectfilm: “The start of a revenue 
model”  gemaakt in de NW province, samen met Father Ajith. 
 

https://youtu.be/t-JPAhnpaP4
https://youtu.be/t-JPAhnpaP4
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De volgende dag gaan we naar de school waar het Sri Lanka team aan het werk is. De ouders 
van de leerlingen helpen ook hier weer ijverig mee aan de voorbereiding en de uitvoering 
van de werkzaamheden. 
Hoog in de bergen is het ’s nachts best wel fris. Chaminda en ik brengen er de nacht door, 10 
ronkende mannen op een rij op harde planken. Hier durft ’s nachts geen olifant te komen! 
Ik geef je graag een inkijkje in de dagindeling van “ons” team: 
’s Morgens om 5 uur gaat de wekker, wassen met ijskoud water en daarna een ontbijt van 
veel rijst met een beetje curry (groenten of vlees of vis in een kruidensausje). Om 6 uur is het 
licht en starten de werkzaamheden. Ze gaan door tot 12 uur en dan volgt de lunch: rijst met 
curry. Weer door tot het om 18 uur donker is. Gezamenlijk wordt er gekookt voor de avond 
maaltijd en de volgende dag. Ook nu eten ze rijst met curry. 
We hebben voor deze gelegenheid een afzakkertje meegenomen. Samen drinken en praten 
we nog wat en om 21.30 uur gaat het licht uit en begint (voor de meesten) de nachtrust. 
Dit team werkt 11 uur per dag voor een dagloon van € 10 en dat 7 dagen per week. Na 2 
maanden gaan ze een week terug naar huis. Het is uiterst effectief, en geen enkele stichting 
hanteert deze intensieve logistieke werkwijze. De impact is er; water als aanjager van de 
economie, hier begint het! 
Zonder enige arrogantie wil ik bekennen dat ik enorm trots ben op onze jongens: ze hebben 
waterkennis, zijn gemotiveerd en verschrikkelijk loyaal, wat wil je nog meer!  
Dit geoliede team staat wel aan de basis van de ruim 200 gerealiseerde projecten t.b.v. van 
75.000 kinderen in 6 provincies.  
 

 
 
 

Deze keer maak ik kennis met Nisal. Het is een 17 jarige jongen met een verstandelijke 
beperking en is in de thuissituatie moeilijk te hanteren. Op verzoek van de ouders is Nisal in 
het werkteam opgenomen. Hij verricht pro-deo wat lichte werkzaamheden op de projecten. 
Nisal is in 4 maanden erg gegroeid en veel meer ontspannen. De werklui betrekken hem in 
de groep en leren hem allerlei vaardigheden.   
 
Tussendoor ontmoeten we in Colombo plaatsvervangend ambassadeur Mrs. Eva van 
Woersem en Economic officer Mr. Sanjeeva. 
 
In Kurunegala een ontmoeting met director of Education NWP Mr. ASK Jayalath. 
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We hebben enkele besprekingen met Fonterra Brands Sri 
Lanka, ook zij ondersteunen onze Water en Sanitatie 
schoolprojecten. 
 
  
 
Net voor ik terug reis naar Nederland bezoeken we, na vele verzoeken, een school op 600 m 
van het vliegveld. 592 kinderen 5-10 jaar hebben 8 maanden per jaar geen water. 300 
meisjes beschikken over slechts 2 toiletten. Wij toeristen verlaten het vliegveld aan de 
voorkant en deze school ligt aan de achterdeur van de startbaan. Het contrast in arm en rijk 
kan niet groter! Laten we ook hier alles op alles zetten, dat ook deze kinderen straks hun 
tranen laten lopen van blijdschap voor schoon drinkwater!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan van der Steen 
December 2017 
 

Klik hier voor een serie foto’s van dit werkbezoek. 

http://www.kansarmensrilanka.nl/fotos-werkbezoek/nggallery/werbezoek/November-2017

