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De kracht van water 
Werkverslag december 2019 door Jan van der Steen 
 
“Wat doe je zoal tijdens een werkbezoek?”, wordt me vaak gevraagd. Sommige raken 
geïnteresseerd en willen het zelf meemaken. Ook deze keer reis ik niet alleen.  
Samen met Chaminda en Hans Schraven reizen we door het land op weg naar de projecten. 
De eerste week bezoeken we enkele nieuwe schoolprojecten nabij Negombo.  
Ook bezoeken we de begraafplaats waar de slachtoffers van de bomaanslag in de Sint 
Sebastian’s church in Negombo, zijn begraven. Indrukwekkend; 115 slachtoffers van jong tot 
oud. Father Manjula, de pastoor van deze kerk is tevens bestuurslid van Kansarmen SL 
Foundation.  
Ook dit is de kracht van water! Sinds juli wordt Sri Lanka wekelijks geteisterd door zware 
regenval en modderstromen in de bergen. Met als gevolg dat veel huizen onder water staan. 
Ook onze teams werken momenteel in de bergen en ondervinden veel last van de hevige 
regenval. Het relativerend vermogen van de Sri Lankanen wordt weer op de proef gesteld. 
Opruimen en weer opnieuw beginnen als het droog is. Wat zouden wij doen? 
 
Identificatie nieuwe projecten 
Deze keer staat het identificeren van de nieuwe projecten, gelegen in de Central Province 
rondom de dorpen Walapane en Nawalapitiya centraal. In 10 dagen tijd brengen we 27 
nieuwe projecten in beeld.  
Het zijn scholen en/of communities gelegen op het dak van Sri Lanka, met een hoogte tussen 
de 700 en 1.700 m. 
De meeste projecten liggen erg afgelegen en zijn moeilijk bereikbaar. Soms laten we onze 
auto achter en kunnen enkel verder met een tuk-tuk. Dan weer moeten we een uurtje lopen. 
Ondertussen genieten we van de indrukwekkende vergezichten. Dankzij een uitstekend 
netwerk loodsen de lokale contacten ons overal naar toe. Scholen met 15 kinderen, scholen 
met 1.500 kinderen. Communities tussen de 25 en 150 families staan ons op te wachten. Ze 
hebben allemaal 1 ding gemeen: de vrouwen willen water en wel stromend water!  
Ook bezoeken we te voet en vergezeld van de nodige bloedzuigers een natuurlijke bron 
hoog in de bergen. Een mooie altijd water gevende bron! We hebben het plan al op papier 
staan als Chaminda enkele dagen later een telefoontje krijgt van een van de vrouwen van 
deze community. De overheid heeft ook hun dorpje aangewezen als gevaarlijk gebied m.b.t. 
de modderstromen. Dit houdt in dat de families noodgedwongen moeten verkassen. Wel 
vraagt de vrouw of wij hun in de toekomst willen helpen indien er op hun nieuwe locatie 
geen water is. Natuurlijk doen we dat, elke aanvraag krijgt een eerlijke kans. 
Op het journaal zien we dat een modderstroom een huis heeft weggespoeld waarbij 4 
personen omkomen. Een week daarvoor reden we nog op deze weg. 
 
Duurzaamheid 
Bij het identificeren van een project voor een comminity beoordelen we in 1e instantie de 
kwaliteit van de huidige watervoorziening. Natuurlijk is er op een of andere manier water, 
anders zou je sterven. Op de schaal van 1 tot 10 geef ik een Nederlandse watervoorziening 
een 9. Bij een gemiddelde aanvraag die bij ons in Sri Lanka op de mat valt geef ik de huidige 
watervoorziening een 2. Samen met de bevolking trachten wij van deze 2 minstens een 6 te 
maken en dit lukt ons aardig!  
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Duurzaamheid betekent ook de aandacht voor het gebruik van leidingen. Met een pvc 
leiding, via de zwaartekracht, wordt het water naar de doelgroep geleid. Ten tijde van het 
droge seizoen wordt er door derden regelmatig illegaal water afgetapt. Hierdoor ontstaan de 
nodige problemen onder de bevolking over schade aan de leidingen. Kansarmen SL 
Foundation is de enige organisatie die gebruik maakt van een dubbele leiding. Wij leggen de 
water voerende pvc leiding in een stalen mantelbuis en op kwetsbare plekken ook nog eens 
in de beton. Hier hebben we goede ervaringen mee die duurzaamheid garanderen. 
 
Voormalig gerealiseerde projecten 
Tussendoor bezoeken we een 6-tal voormalig gerealiseerde projecten. De dankbaarheid is 
groot als ze ons herkennen. Hun “nieuwe” watervoorziening heeft een onbeschrijfelijke 
positieve impact op het dagelijkse leven teweeg gebracht. Iedereen is daardoor gemotiveerd 
om het onderwijs en de gezondheid naar een hoger niveau te tillen. Door het eigenaarschap 
van de voorziening bij de ontvanger te leggen, maak je mensen verantwoordelijk. Dat zien 
we terug in het goede onderhoud hiervan. 
 
Voortgang en rapportage 
Door de bomaanslagen en de zware aanhoudende regenval liggen wij met de uitvoering een 
half jaar achter op het schema. Momenteel wordt er met 2 teams (totaal 16 professionals) 
samen met de bevolking hard gewerkt om de achterstand in te halen. Zodoende volgen de 
eindrapportages ook later. Wij vragen u begrip voor de vertraging.  
 
IWA watercongres 
De 1e week van december staan we op het IWA watercongres in Colombo. Hier worden de 
nodige contacten gelegd. Een belangrijke activiteit elke keer weer om het netwerk uit te 
breiden en lijntjes te vormen voor toekomstige samenwerking en/of sponsoring. Ook de 
Nederlandse ambassadeur komt met interesse een kijkje nemen. 
 
Voor foto’s van het werkbezoek KLIK HIER. 
 
 

https://www.kansarmensrilanka.nl/fotos-werkbezoek/nggallery/werkbezoek/december-2019

