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BESTUURSVERSLAG 

 

 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. 

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar waarin we 22 scholen en gemeenschappen (totaal 

meer dan 11.700 personen) voorzien hebben van water en/of sanitaire voorzieningen met de nodige 

voorlichting over hygiëne en onderhoud. Het beeld van ontwikkeling op deze scholen en de 

gemeenschappen is niet anders dan voorgaande jaren. Overal worden er activiteiten ontplooid 

gericht op het gebruik van water. De motivatie van ouders om kinderen naar een school met water te 

sturen is overduidelijk. Gezondheid en ontwikkeling wil iedere ouder voor zijn kind. Daarmee zien we 

duidelijk de behoefte aan het oplossen van het waterprobleem. Hier zal de komende jaren ook de 

meeste aandacht naar uit gaan.  

De projecten zijn afgelopen jaar vaak bezocht door reizigers via de Stichting. Om met eigen ogen te 

aanschouwen wat een waterproject inhoudt en wat het met de bevolking doet is voor velen een 

bevestiging dat het sponsorgeld goed besteed wordt. Vooral het contrast met de 

vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van water aan het thuisfront maakte vele tongen los.  

De impact, die we met onze projecten bereiken, stemt ons hoopvol voor de toekomst. Met de inzet 

van onze vele vrijwilligers, sponsors en donateurs en eventuele extra financiële middelen willen we 

in de komende jaren een extra tandje erbij zetten. De lokale bedrijven en overheden worden gaande 

weg aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Veilig drinkwater leidt tot een 

betere kwaliteit van leven en daarmee wordt het arme binnenland een betere toekomst geboden.  

Zonder de inzet van deze vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, lokale arbeiders en allen die ons een 

warm hart toedragen, kunnen we de arme binnenlandse bevolking van Sri Lanka geen water geven. 

Onze hartelijke dank en waardering! 

Scholen en woongemeenschappen belangrijk maken met drinkwater en sanitair, dáár blijven wij voor 

gaan! 
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Verslag over 2018 

 

Ook in 2018 heeft Stichting Kansarmen Sri Lanka weer meerdere projecten op het gebied van schoon 

drinkwater en sanitatie kunnen uitvoeren, met steun van vele donateurs en sponsoren. We zullen de 

lokale bedrijven en overheden ook steeds meer benaderen voor eigen inzet en sponsoring.  

 

Doel en missie 

Stichting Kansarmen Sri Lanka werd in 2006 opgericht in de nasleep van de tsunami, die Sri Lanka trof 

eind 2004. In het besef dat de overheid zich in de 

eerste jaren vooral zou gaan richten op herstel van 

de kustgebieden en het toerisme, heeft de Stichting 

zich het lot aangetrokken van het achterblijvende 

platteland. Ook de moeilijke bereikbaarheid van het 

achterland heeft direct gevolgen voor het 

achterwege blijven van goede basisvoorzieningen, 

water in het bijzonder. 

‘Zonder water geen leven’ betekent dat naast 

volksgezondheid ook economische bedrijvigheid 

achterblijft. Onze missie richt zich derhalve op goede 

drinkwater- en sanitaire voorzieningen op het 

platteland, in het bijzonder op scholen en arme woongemeenschappen. Ter bevordering 

van de duurzaamheid zorgen we, naast de basisvoorzieningen, voor gezondheidslessen op de 

plattelandsscholen. De maatschappelijke impact is groot vanwege de zelfredzaamheid en inzet van 

de lokale bevolking. Impliciet versterken we ook de positie van vrouwen, die veel initiatieven nemen 

tot nieuwe bedrijvigheid. 

Middelen 

Stichting Kansarmen Sri Lanka is voor haar inkomsten afhankelijk van particuliere giften, geld 

genererende acties, sponsors en donateurs. Op basis van hun maatschappelijke rol zorgen ook 

enkele bedrijven voor een bijdrage in de financiering van onze projecten. Stichting Wilde Ganzen is 

bereid, na toetsing van de projecten en een goedgekeurde financiering, gelden aan te vullen. 

Organisatie 

Stichting Kansarmen Sri Lanka is een erkende goede doelenorganisatie zoals beschreven in artikel 1 

van het Reglement ‘CBF erkenning Goede doelenorganisaties’. Daarnaast draagt zij het ANBI 

keurmerk. Haar bestuur bestaat in Nederland uit maximaal zeven bestuursleden, allen onbezoldigd, 

aangevuld met een aantal vrijwilligers voor gerichte activiteiten. Het bestuur komt minimaal vier keer 

per jaar bijeen. De Stichting heeft een zusterorganisatie in Sri Lanka met ook een vertegenwoordiging 

vanuit het Nederlandse bestuur. De Stichting hanteert een actueel beleidsplan. 

Jaarlijks legt de Stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de in uitvoering genomen 

projecten. Voor wat betreft de projecten wordt met regelmaat gerapporteerd aan de sponsors en 

donateurs, die op deze wijze inzicht krijgen in de (voortgang van de) projecten. 
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Activiteiten 

Financiële steun voor nieuwe projecten heeft de Stichting Kansarmen Sri Lanka in 2018 ingezet voor 

nieuwe water- en sanitatieprojecten. De aanvragen voor wateraansluitingen op scholen en voor 

arme woongemeenschappen stromen nog wekelijks binnen, waarbij de lokale overheid ons in 

toenemende mate steunt bij de identificering van de meeste schrijnende gebieden. Naast de lokale 

bevolking, die zich ook zelf inzet bij de aanleg van de voorzieningen en verantwoordelijk is voor het 

onderhoud, helpen we vele arbeidskrachten aan een kostwinning.  

Er ontstaat een krachtig vliegwieleffect door kennisoverdracht en opgedane ervaringen. En de lokale 

bevolking neemt telkenmale nieuwe initiatieven na de realisering van de basisvoorzieningen, 

bijvoorbeeld door de aanleg van groentetuinen. Zo 

wordt de zelfredzaamheid en duurzaamheid 

bevorderd.  

De ‘Wandelen voor Water’ acties, door enkele 

Rotaryclubs ondersteund, waren ook dit jaar weer 

een  succes. Ook zelf organiseerden we 

schoolprojecten met een gesponsorde waterloop. 

De leerlingen krijgen vooraf een gastles over de 

watersituatie in Sri Lanka.  

Ook zien we een toename van particuliere 

initiatieven om een succesvolle actie op te zetten.   

Wilde Ganzen is ook dit jaar weer een belangrijke 

partner voor ons geweest. Zij biedt ondersteuning 

in de vorm van advies en hulp, naast de financiële 

aanvulling van 50% op de acties.  

Het toerisme in Sri Lanka blijft toenemen en 

daarmee ook de aanvragen voor een privé 

chauffeur via de Stichting. De toeristen bezoeken vaak ook één of meerdere projecten en zorgen 

voor een welkome donatie. De toerist krijgt ter voorbereiding op de reis hulp van een ervaren Sri 

Lankaanse, Engels sprekende vrijwilliger, die ook als intermediair optreedt voor de chauffeur in Sri 

Lanka. 

Financieel resultaat 

In het verslagjaar heeft de Stichting minder middelen mogen ontvangen dan in de voorgaande 

periode om projecten te realiseren. Uit donaties en giften werd € 117.555 ontvangen (2017: € 

140.723). Er was sprake van een lichting daling in 2018 t.o.v. van 2017.  Dit kwam doordat in 2017 

extra fondsen waren aangeschreven die vrijwel direct zijn overgegaan tot donatie van de gelden. 
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Ondanks dat er sprake was van lagere donaties is het resultaat wel € 13.960 hoger dan voorgaand 

jaar. Dit komt doordat er minder projecten zijn ingediend bij Wilde Ganzen. Het overschot is 

toegevoegd aan de continuïteitsreserve.   

De kosten voor eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving bleven met 2,6% aan 

de lage kant. En ook bleven de kosten voor beheer en administratie met 8,3% van de som der baten  

laag.  

Communicatie en transparantie 

Over elke actie of over elk initiatief wordt transparant gecommuniceerd en gerapporteerd via de 

website en/of Facebook. De website biedt ook actuele informatie over de Stichting, haar activiteiten 

en de (voortgang van de) projecten. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van de 

Stichting. Reizigers vullen een gastenboek met inspirerende verhalen, die een referentiekader bieden 

voor nieuwe of potentiële reizigers.  

Halfjaarlijks werkbezoek 

Standaard worden halfjaarlijks potentiële, nieuwe en afgeronde projecten door de voorzitter 

bezocht. Hiermee vergroten we de continuïteit en voortgang van de activiteiten. Daarnaast 

verstevigen we tijdens de bezoekrondes de contacten met de lokale overheid en de lokaal aanwezige 

bedrijven. Afgeronde projecten worden beoordeeld en nieuwe projecten geïdentificeerd. Het verslag 

van de werkbezoeken wordt in de nieuwsbrieven opgenomen.  

Vooruitblik 

De komende jaren zal het werkgebied niet veranderen. Wel is de focus op theeplantages en 

rijstgebieden toegenomen. De ambitie is om, mits extra financiële middelen kunnen worden 

aangetrokken, het tempo in aantal aan te sluiten scholen en woongemeenschappen met onze 

bewezen en goed uit te rollen werkmethode nog te versnellen. Hiertoe zal de Stichting in de 

komende periode inspanningen doen om meer (langjarige) financiële middelen te genereren. We 

menen dat het belang van veilig drinkwater dat van sanitaire voorzieningen nog overstijgt, gezien de 

complexiteit en specifieke aspecten rond lokale  drinkwatervoorziening. In samenwerking met de 

lokale overheid en mogelijke partners zal niettemin een totaalpakket voor drinkwater, sanitatie en 

hygiëne altijd het einddoel zijn. 

 


