Verslag werkbezoek Mei/Juni 2022
Dit is het eerste werkbezoek sinds november 2019. Onze activiteiten spreiden zich uit over
de NW Procince (op zeeniveau) in het westen tot aan de theeplantages in het hooggebergte
(1500M+) van UVA en Central Province.
In de maanden mei en juni verbleef ik voor 6 weken in Sri Lanka.
Door de politieke en economische crisis waren het hectische weken. Ongetwijfeld heeft u de
nodige informatie over de huidige situatie in de media meegekregen.
Momenteel is er nog steeds een groot tekort aan o.a. voedsel, materialen, brandstof,
medicijnen en gas. Vele prijzen zijn verdrievoudigd, het leven ligt stil, de mensen lijden
honger, wat eten we morgen?

Chaminda (Projectmanager) heeft de nodige liters diesel kunnen hamsteren en daardoor
bezoeken we toch ruim 50 projecten:
22 projecten Duurzaamheidscheck
In 2005 is het eerste van de inmiddels 250 projecten gerealiseerd. Tijd voor een
Duurzaamheidscheck, uitgevoerd door Swarnamali Abeysuriya (Consultant Development
Strategy), Chaminda Fernando en Jan van der Steen.
In 3 weken beoordelen we 22 projecten, gerealiseerd tussen 2005 en 2014.
Bij 90% van de gecontroleerde projecten is het water nog steeds beschikbaar. Wel gaan we bij
enkele projecten kleine aanpassingen uitvoeren. Al met al zijn we tevreden met het resultaat.
Mijn eerder gestelde opmerking van: “Als het water er eenmaal is dan blijft het
stromen”, wordt bevestigd.
Op verschillende projecten is er sprake van een wederzijdse herkenning van mensen, dit geeft
na al die jaren een warm gevoel. Men is dankbaar voor het stromende drinkwater en dat wordt
vele malen in woorden herhaald.
Klik HIER voor een impressie Duurzaamheidscheck
Bezoek 20 project aanvragen van voor de bomaanslagen in 2019
Deze 20 projecten bezochten we al in 2017 en 2018 en zijn vanwege de bomaanslagen en
Corona perikelen blijven liggen. We bezoeken en beoordelen de projecten opnieuw, de lokale
mensen hadden niet verwacht dat wij na 4 jaren nog terug zouden komen. De vraag naar water
is er nog steeds. Ieder project krijgt opnieuw een eerlijke kans.
10 nieuwe projecten
Ook deze keer bezoeken we nieuwe aanvragen, waaronder 2 community projecten in een
samenwerking met Caritas Sri Lanka.
Onderweg
Op 15 mei zijn we onderweg naar het water project Ollanda Whatta, een huis waar 50 mensen
wonen met een beperking. Plotseling is de doorgaande weg afgesloten, we zien een grote
optocht, zang en muziek. Vandaag is het Vesakha (maand) Puja (volle maan) en is een van de
drie belangrijkste boeddhistische feestdagen. Op deze dag herdenken boeddhisten de
geboorte, verlichting en het parinibbana (heengaan) van Gautama Boeddha.
We kunnen de eerste uren niet verder en daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om deze
feestdag op video vast te leggen.
Klik HIER voor een mooie indruk van de Vesakha Puja 2022

Twee Teams aan het werk
Enkele uren verder komen we aan bij Ollanda Whatta. Hier zijn onze beide teams aan het
werk. Het is een groot project geworden, gedurende 2 maanden wordt er hard gewerkt.
Deze teams staan aan de basis van de projecten. Waar wonen en verblijven onze werkers?
Hoe is hun dagindeling?
Klik HIER voor een dag uit het leven van deze werklieden.
Stand van zaken
Vanaf april 2019 tot nu toe hebben we slechts 40% van onze totale geplande projecten kunnen
uitvoeren. Door de noodwetten, reis beperkingen, curfews, diesel en materialen tekorten is de
planning van project uitvoering drastisch aangepast.
De voorgestelde projecten, verdeeld over de uitgestrekte binnenlanden, zijn momenteel niet
allemaal realiseerbaar. Deze zijn vervangen door gelijksoortige projecten.
We moeten flink improviseren en dit was/is de enige optie om de Kansarmen Sri Lanka
foundation (KSLF) teams aan het werk te houden en de projecten alsnog te realiseren.
De bevolking woont voor 90% in het rurale deel van Sri Lanka, het werkgebied van de
Stichting. De vraag naar water is nog steeds enorm; er liggen meer dan 100 aanvragen op het
kantoor van KSLF in Negombo.

JUIST NU, in deze zware tijden, moeten we klaar staan voor deze onschuldige mensen.
Aan onze medewerkers in Sri Lanka ligt het niet; de loyaliteit is groot. Wij gaan door en
geven de mensen hoop!
Jan van der Steen

