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De afbeelding hierboven toont dat in met name de 

dichtstbevolkte gebieden, langs de oostkust, de 

meeste slachtoffers (en tevens de meeste 

infrastructurele schade) is geleden. 

Inleiding 
Sri Lanka, een eilandstaat voor de Zuidoostkust van India, werd op 26 

december 2004 overvallen door een zeebeving van 9.0 op de schaal van 

Richter, met een verwoestende Tsunami tot gevolg. Tienduizenden 

mensen overleden die dag en in de maanden erna. Het aantal slachtoffers 

en de schade in de binnenlanden werden in zeer beperkte mate 

onderzocht. Terwijl, voordat de Tsunami plaatsvond, de binnenlanden van 

Sri Lanka economisch en politiek reeds achtergesteld waren. 
 

Jan van der Steen, een weg- en waterbouwkundige, boekte in het najaar 

van 2004 een reis naar Sri Lanka. Hij kende het land, was er vaker op 

(fiets)vakantie geweest en was van plan om in januari 2005 een 

sportprogramma op te zetten op een school voor doven, ten zuiden van de 

hoofdstad Colombo qua locatie, midden in wat in december het 

rampgebied zou worden. Toen op tweede kerstdag de Tsunami 

plaatsvond, was Jan ontsteld. Hij hoorde al snel dat de school gespaard 

was gebleven, maar dat de omgeving rondom de school in puin lag en de 

school drukbezet was met ontheemde en gewonde mensen. In januari 

2005 stapte hij weer op het vliegtuig naar Sri Lanka, maar wel met een 

ingezameld bedrag van 10.000 euro om ter plekke noodhulp te verlenen. 

Van het geld dat familie, vrienden en mensen uit zijn netwerk in 

Nederland hem ter beschikking had gesteld kocht Jan behalve voedsel en  

verbandmiddelen, veel gereedschap om aan de slag te gaan met een groep 

lokale vissers om de aangespoelde kapotte vissersbootjes te repareren en 

netten te kopen. De mensen moesten ten slotte zo snel mogelijk weer aan 

het werk om inkomen te vergaren. Samen met Chaminda Fernando 

trokken zij de binnenlanden in. 

 

In de dagen erna ontstond er niet alleen een vriendschap tussen Chaminda en Jan, maar ook een idee en een wens om 

samen meer structurele hulp te bieden voor de mensen in Sri Lanka. Jan en Chaminda kozen er bewust voor om hulp te 

bieden aan scholen in het binnenland, waar de hulporganisaties niet kwamen en hulp wel hard nodig was, specifiek op 

het gebied van water en sanitatie. Op 10 juli 2006, na een periode van grondige voorbereidingen en het vinden van een 

deskundig bestuur, richtte Jan in Nederland de Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) op.   
 

We richten ons met de stichting inmiddels al 10 jaar lang op de aanleg van drinkwater- en sanitaire voorzieningen, 

voornamelijk op plattelandsscholen, maar ook in woongemeenschappen en wees- of bejaardenhuizen. Nog steeds 

werken we samen met Chaminda, inmiddels aangevuld met een lokaal bestuur en een breed lokaal netwerk. De aanleg 

van drinkwater- en sanitatievoorzieningen ondersteunen we verder met gezondheidslessen, nacontroles en een 

onderhoudsprogramma. De meeste projecten bevinden zich op het platteland. Momenteel zijn we actief in 7 provincies. 

Tweemaal per jaar reist Jan, evt. vergezeld door bestuursleden of geïnteresseerde vrijwilligers, naar Sri Lanka om de 

afgeronde projecten te controleren en scholen, die een aanvraag hebben ingediend, te bezoeken en te beoordelen. 

Reiskosten worden betaald door de bestuursleden zelf. Op de website houden we een nauwkeurig overzicht bij van 

afgeronde projecten en plaatsen we ook filmpjes van onze projectbezoeken.  
 

Om de projecten te kunnen financieren krijgen we veel ondersteuning van onder meer Wilde Ganzen, nemen we al jaren 

deel aan Wandelen voor Water (van stichting Aqua for All), geven we gastlessen op Nederlandse scholen en proberen 

we zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor onze projecten.   
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1. Stichting Kansarmen Sri Lanka 
 

1.1 Doelstelling en werkwijze in het kort 
De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka, via water- en sanitaire 

faciliteiten, te verhogen. Een betere kwaliteit van leven biedt een beter toekomstperspectief. De doelgroep bestaat uit 

vooral de armste plattelandsscholen en daarnaast arme woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen, die niet of 

nauwelijks over schoon drinkwater en toiletten beschikken. In Sri Lanka werken we nauw samen met onze 

zusterorganisatie Kansarmen Sri Lanka Foundation, onder leiding van Chaminda Fernando. Zowel hulpvragen van 

scholen zelf,  lokale NGO’s, Nederlandse organisaties als doorverwijzingen van onze lokale contacten worden onder de 

loep genomen.  
 

1.2 Organisatorische structuur 
Stichting Kansarmen Sri Lanka bestaat uit een actieve groep vrijwilligers met als bestuur:  

Jan van der Steen   Voorzitter  Projectbegeleider, weg- en waterbouwkundige  

Martien van Beers   Penningmeester  Registeraccountant 

Anny van Orsouw   Secretaris  Kwaliteitsconsulent Zorg/Welzijn 

Els Brands Bestuurslid Maakte met haar gezin een reis door Sri Lanka, waar zij twee  

projecten bezocht die zij heeft ondersteund. 

Adanech Winkler  Bestuurslid Pedagogisch medewerker, heeft 6 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Sri  

Lanka, o.a. het geven van gezondheidslessen. Geeft ook gastlessen.  

Bjørn Hoogwout   Bestuurslid Voormalig directeur Brabant Water en medeoprichter Aqua for All 
 

Er is tevens een comité van aanbeveling: 
Martine Gosselink - Hoofd geschiedenis bij het Rijksmuseum 

Voor een cultureel project verbleef zij een paar maanden in Sri Lanka. Martine zag de grootschalige tekortkomingen die 

het binnenland kent zoals afwatering van huizen en dorpen en open riolen. Het werk van de Stichting Kansarmen Sri 

Lanka juicht zij daarom van harte toe.  
 

Ron van Megen - Deskundige Civil Engineering 
Ron is als civiel ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Na de Tsunami van 2004 heeft Ron mee 

gewerkt aan het hulpprogramma voor drinkwater en sanitatie dat de Nederlandse watersector in het zwaar getroffen 

Indonesische Aceh uitvoerde.  
 

Ine Spee - crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma 
Ook Ine Spee ondersteunt de doelstellingen van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. In 2010 bezocht zij een school in 

Sri Lanka en raakte onder de indruk van het belang en de inzet van deze stichting.  
 

Vrijwilligers 
Daarnaast worden we ondersteund door vele vrijwilligers, 

o.a. actief bij de diverse markten, presentaties, onderhoud 

website, reizen, film- en media-activiteiten en bij het 

organiseren van de jaarlijkse Wandelen voor Waterloop 

(zie foto). Regelmatig zijn er bovendien vrijwilligers die 

Jan vergezellen op zijn werkbezoek, omdat zij graag met 

eigen ogen willen zien hoe de sanitaire voorzieningen op 

deze scholen werkelijk zijn en hoe een project verloopt.  

Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in 

fondsenwerving. 
 

Samenwerkingspartners 
Wilde Ganzen 

Dit jaar hebben wij voor de negende maal een contract afgesloten met Wilde Ganzen voor onze lopende projecten. Ook 

de in deze aanvraag beschreven projecten zullen worden ondersteund door Wilde Ganzen met een derde deel van de 

begroting.  

 
BIS Bureau Internationale Samenwerking 

Sinds begin werken wij ook samen met BIS Bureau Internationale Samenwerking. Sinds 2016 zijn wij bovendien lid 

van het KennisNet van BIS. Voor de fondsenwerving ten behoeve van onze projecten in 2016 heeft BIS de 

institutionele fondsenwerving voor ons uitgevoerd op projectbasis. Dit jaar ondersteunt BIS ons kosteloos bij het zelf 

opstellen van de aanvragen en adviseert ons bij alles wat hierbij komt kijken. 
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2. Partnerorganisatie en lokaal netwerk 
 

2.1  Inleiding 
In 2010 werd in Sri Lanka een zusterorganisatie opgericht onder de naam ‘Kansarmen Sri Lanka Foundation’ (KSLF). 
Om een stukje controle en medezeggenschap te waarborgen is Jan van der Steen, de voorzitter van de Nederlandse 

stichting, tevens bestuurslid van de NGO in Sri Lanka.  
 

2.2 Bestuur en medewerkers 
Het bestuur van de NGO Kansarmen Sri Lanka Foundation bestaat uit de volgende personen: 

Mr. Chaminda Fernando Pulle  Chairman en project manager (betaald) 

Mrs. Niluka Samankumari  Treasurer 

Mrs. Naadeesha Prabhakumari  Secretary 

Mr. Dustan Priyantha   Company executive 

Mrs. Muhandiram Hettiarachchilage Social executive 

Mr. J.M.M. van der Steen   Board member project 
 

Medewerkers: 

Mr. M.S.N. Muthumala      Administratie (betaald) 

Mr. H.G.S. Silva                  Docent gezondheidsleer op de begunstigde scholen (betaald) 

Mr. Range Bouwcoördinator op opdrachtbasis, stelt per project een lokaal bouwteam samen van 

6 tot 10 werknemers, waaronder metselaars, een lasser en een loodgieter.  
 

2.3 Contactgegevens “Kansarmen Sri Lanka Foundation”: 
Contactpersoon:   Mr. Chaminda Fernando Pulle 

Adres:   546/8 Daluwakotuwa, Kochchikade, Negombo, Sri Lanka 

Tel.:   0777703736 
 

2.4 Samenwerkingsverbanden 
In Sri Lanka hebben wij een nog steeds groeiend netwerk van overheden, NGO’s en bedrijven waar wij structureel of 

incidenteel mee samenwerken. 
 

Overheid North Western Province 

In de afgelopen 10 jaar hebben de projecten zich afgespeeld in 7 van de 9 provincies die Sri Lanka rijk is. Niet alleen de 

scholen waar we werken, maar ook onze lokale teamleden nemen contact op met de lokale en regionale overheden van 

de plaats waar wij op dat moment aan het werk zijn o.m. voor de formele toestemming. Onze manier van werken, enkel 

vanuit een lokale vraag, met een forse inbreng van lokale verantwoordelijkheid en gericht op duurzaamheid van de 

voorzieningen, heeft er inmiddels toe geleid dat de 

betrokken instanties erg veel vertrouwen hebben in ons.  

 

Provincial Education Offices 

In elke regio van Sri Lanka zijn er één of meerdere 

Education Offices, die verantwoordelijk zijn voor de 

scholen in de betreffende regio. Door deze instanties 

worden de overheidsdoelen gesteld voor de regio, wordt er 

een beleid bepaald hoe deze doelen behaald kunnen worden 

en worden de resultaten gecontroleerd. Wij onderhouden 

een zeer goed contact met de Education Offices in de 

regio’s waar we werken. Soms verzoekt een Education 
Officer ons om een specifieke school te bezoeken waarvan 

de watervoorziening en/of toiletten in zeer slechte staat zijn. 

Ook  is het een groot voordeel dat de Education Officers 

zien wat wij doen, en onze goede naam zich zodoende door 

de wandelgangen van relevante instanties verspreid.  
 

Fonterra 

Fonterra is een internationaal zuivelbedrijf, met haar hoofdvestiging in Nieuw-Zeeland. In het kader van haar MVO-

beleid werken we met wederzijdse tevredenheid alweer 2 jaar samen en inmiddels zijn er een 12-tal projecten 

gerealiseerd. De projecten hebben betrekking op water en sanitatie, en, waar nodig, ook renovatiewerkzaamheden.  
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3. Aanpak van de projecten 
In de afgelopen 10 jaar zijn wij gegroeid, niet alleen door de vorming van een bestuur in Nederland, in Sri Lanka en  

een groeiend netwerk, maar ook in onze slagkracht, door kennisuitwisseling en een degelijke projectaanpak.  
 

Kennisuitwisseling 

Jan was bouwkundig opzichter voor weg- en waterbouw. Zijn kennis van zaken heeft hij in de loop der jaren 

overgedragen aan het lokale team. Elk project moet technisch goed in kaart worden gebracht om te komen tot het best 

mogelijke resultaat. 
 

Projectaanpak 

Aanvraag  

De eerste stap naar nieuwe water- en sanitatievoorzieningen komt vanuit de schooldirecteur zelf of vanuit een andere 

lokale bron, dichtbij de school, zoals een medewerker van het lokale Education Office. Deze persoon dient een 

schriftelijke aanvraag in bij Chaminda. We werken ook samen met lokale NGO’s, priesters, de Sri Lanka Development 

Organisation en andere hulporganisaties, waaronder andere Nederlandse, in Sri Lanka werkzame, stichtingen. Ook uit 

deze contacten worden regelmatig scholen voorgedragen. Deze contacten zijn bovendien een belangrijke factor om op 

de hoogte te blijven van wat er zoal speelt in de regio. 
 

Eerste bezoek aan de school 

Tijdens één van de twee jaarlijkse projectreizen van Jan bezoekt hij samen met Chaminda de scholen die een aanvraag 

hebben ingediend. Omdat de binnenlanden slecht bereisbaar zijn, zitten ze soms 8 uur per dag in de auto en bezoeken  

slechts enkele scholen. Er wordt bekeken of er inderdaad geen of nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar is, wat de 

staat is van de sanitaire voorzieningen (als deze er al zijn) en wat de technische details zijn. De bevindingen worden 

vastgelegd in een checklist. De school krijgt opdracht om formeel en schriftelijk toestemming te vragen aan de 

Education Office, en eventuele aanvullende werkzaamheden te verrichten, zoals het neerhalen van eventuele niet meer 

in gebruik zijnde toiletten of het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. In Nederland moet er vervolgens 

financiering gezocht worden. Hierdoor is er een periode van 6 tot 12 maanden tussen het eerste bezoek en de feitelijke 

uitvoering.  Soms kan het gebeuren dat een school uit andere bronnen de gewenste voorziening gesponsord krijgt en dan 

valt onze aanvraag weg. Deze wordt dan vervangen door een andere school op de lijst.  
 

Uitvoering   

Als in Nederland de financiering voor de betreffende scholen kan worden gevonden en de school heeft haar 

voorbereidingen uitgevoerd, dan bezoekt Chaminda, samen met de aannemer, nogmaals de school en wordt er gekeken 

of er nog enkele laatste stappen gezet moeten worden voordat het project uitgevoerd kan worden. Onder beheer van 

Chaminda, de bouwcoördinator en in nauwe samenwerking met de bevolking worden de nieuwe water- en 

sanitatievoorzieningen aangelegd. Voortdurend is er intensief overleg en projectbegeleiding vanuit Nederland met Jan, 

die er bij de uitvoering meestal niet bij kan zijn. Elk 

project wordt afgesloten met een eindafrekening.  

 

Maatwerk. 

Wij leveren als Stichting ook maatwerk. Dit betekent dat 

werkzaamheden ter plekke moet worden aangepast als dit 

noodzakelijk is.  

 
 

Nacontrole en continuïteit  

Bij het volgende werkbezoek van Jan en eventuele andere 

bestuursleden worden de scholen bezocht voor een 

nacontrole. Van elke school wordt een kostenoverzicht 

bijgehouden en dat wordt afgezet tegen de geplande 

kosten. Hierdoor kunnen we ook verslag uitbrengen aan 

de Nederlandse sponsors, zoals Wilde Ganzen, de vele 

scholen die ons ondersteunen en onze particuliere 

donateurs. Om de continuïteit te waarborgen zorgen we 

voor een blijvende nazorg door bij een volgend bezoek de 

scholen opnieuw te wijzen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoud van de 

pompen, watertanks, sanitair, hygiëne enz. Ook spreken we een onderhoudsprogramma af. Elke school, die door ons 

geholpen wordt met de aanleg van water en sanitatie, krijgt bovendien de opdracht mee om ook andere scholen te 

wijzen op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen, zodat het netwerk vanzelf groter wordt. 
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Gezondheidslessen.  

 

 Sinds 2009 verzorgen we 

ook gezondheidslessen op de scholen, 

vlak voor, tijdens of na de aanleg van 

de voorzieningen. In een interactieve 

les wordt er met en door de kinderen 

gesproken over en gewerkt aan 

opdrachten over drinkwatergebruik, 

lichamelijke verzorging, toiletonderhoud en een schone leefomgeving. 

 
 

4. Planning 2017: Water- en sanitatievoorzieningen op 17 scholen, 3 gemeenschappen, 1 opvanghuis en 
gezondheidslessen in 4 provincies van Sri Lanka 
 

 
4.1 Probleemstelling 
We kennen de regio’s goed en hebben bovendien regelmatig constructief overleg met de in de regio en voor onze 

projecten relevante partijen.  Om deze reden willen wij ook in 2017 ons werk blijven voortzetten.   

Alle scholen waar wij mee werken hebben één 

overeenkomst: het sanitair voldoet niet aan de normen 

van redelijke hygiëne en gezondheid. Er zijn geen of 

minimale sanitaire voorzieningen en de latrines die er 

zijn, zitten regelmatig verstopt. Deze worden dan voor 

‘niet meer bruikbaar’ achtergelaten.  
Op de scholen wordt ook regelmatig gebruik gemaakt 

van ‘urinoirs’ in plaats van toiletten. Dit is een 

ommuurd hok waar de leerlingen op de grond urineren 

(zie foto). Hier komt ook nog eens bij dat veel 

leerlingen geen schoeisel kunnen betalen en met name 

meisjes tijdens toiletbezoek in hun eigen urine staan. 

Water is ook vaak schaars op de meeste scholen. 

Leerlingen halen veelal water uit een put met een 

emmertje, mits er water in de put staat. Tijdens droge 

periodes hebben leerlingen vaak niets te drinken 

tijdens een warme dag op school.  
  

4.2 Doelstelling voor 2017 
De doelstelling van deze aanvraag  is om schoon drinkwater en acceptabele sanitaire voorzieningen te realiseren voor 

17 scholen, 3 gemeenschappen, 1 opvanghuis en gezondheidslessen verspreid over kleine dorpen in 4 provincies van Sri 

Lanka. Omdat elke school anders is qua infrastructuur en omgeving, is het elke keer weer een puzzel om een goed 

werkende, maar betaalbare water- en toiletvoorziening aan te leggen. De kennis en ervaring die wij in huis hebben 

maakt dat wij maatwerk kunnen leveren als dit nodig is om duurzaam resultaat te behalen. Op de hiernavolgende 

pagina’s staat een korte beschrijving van elke school. 
 

4.3 Doelgroep 
Het totaal aantal leerlingen en leerkrachten is 9.023.  Dit project is belangrijk voor zowel jongens als meisjes, maar voor 

meisjes in iets hogere mate. Als meisjes gaan menstrueren en de sanitaire voorzieningen zijn niet goed, dan blijven ze 

veelal thuis. Bovendien is het risico op urineweginfecties aanzienlijk bij het ophouden van de behoefte, door gebrek aan 

goede toiletvoorzieningen.   
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Foto: door de beschikbaarheid van water, ook in de droge tijd, ontstaan er  
op scholen nu ook groentetuintjes 
 
4.4 Verwachte resultaten 
De effecten van een toereikende water- en sanitatievoorziening zijn divers. Naast een enorme invloed op de hygiëne, en 

daarmee ook op de gezondheid, zijn er ook effecten op de kwaliteit van het onderwijs en op maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

 De gezondheid van kinderen gaat vooruit bij goede water- en sanitatievoorzieningen: meer drinken, meer 

hygiëne, dus minder ziekten. 

 De kwaliteit van het onderwijs is beter op scholen waar er goede water- en sanitatievoorzieningen zijn. Leraren 

gaan liever niet werken op scholen zonder goede voorzieningen. 

 Daar waar voldoende zuiver drinkwater beschikbaar is, ontstaat er nieuwe bedrijvigheid doordat er minder tijd 

behoeft te worden besteed aan het halen van water uit afgelegen waterputten. Wij zien dat er nu bijvoorbeeld 

groentetuinen ontstaan.  

 Kinderen raken op school gewend aan fatsoenlijke en schone toiletten en zullen in de toekomst, ook voor hun 

eigen kinderen, geen genoegen meer nemen met mindere voorzieningen. Door de gezondheidslessen die we 

geven, leren de schoolkinderen over hygiëne en nemen deze nieuwe gewoonten mee naar huis.  

   

4.5 Duurzaamheid 
Doordat er een ‘bezinningsperiode’ is van 6 tot 12 maanden tussen ons eerste bezoek aan een school en de 

daadwerkelijke uitvoering, moeten de school en dorpsbewoners verantwoordelijkheid nemen voor een aantal 

voorbereidende werkzaamheden. Men moet een Watercomité oprichten, men moet formeel toestemming aanvragen bij 

de Education Office, eventueel bodemonderzoek moet worden verricht, niet meer in gebruik zijnde urinoirs moeten 

worden afgebroken en een onderhoudsplan voor de nieuwe voorzieningen wordt opgesteld.  

 

Ouders en kinderen helpen altijd mee met werkzaamheden zoals het vervoeren van de materialen vanaf de poort naar 

bouwlocaties en het graven van de sleuven voor het leidingwerk en zinkputten. 

Hierdoor zien wij dat het project ‘eigen’ wordt en er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in voorbereidingen op en 
onderhoud van de nieuwe voorzieningen. Het resultaat is dat er ook na langere tijd nog steeds goed gezorgd wordt voor 

de aangelegde water- en sanitatievoorziening.   
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Foto’s: schoolkinderen en ouders helpen 
mee met het verplaatsen van de bakstenen 
van de poort naar de bouwplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Begunstigde scholen 
 

Rambukpitiya School nabij Nawalapitiya (projectnr. 250) 

Plattelandsschool in de theeplantages (grade 1-13) met 19 leerkrachten 

en 383 kinderen uit arme Tamil families. Er is voldoende bronwater 

aanwezig. De kinderen moeten kilometers lopen om naar school te 

gaan. Foto rechts het huidige sanitair. Graag wil de school stromend 

water via een waterleidingsysteem met echte tappunten. Te realiseren 

water- en sanitaire voorzieningen:  

 Watertorens met 2.000 en 1.000 lt. tank, terreinwaterleiding 

met tappunten naar gebouwen, latrines en urinoirs en 

afdekking waterput; 

 3 betonnen wastafels, toilet, gebouw met 4 urinoirs, 2  

zinkputten. 

 

Kalewawa Wijaya School nabij Anamaduwa (projectnr. 257)  
Plattelandsschool (grade 1-11) met 24 leerkrachten en 462 kinderen uit arme families. De school maakt al gebruik van 

voorzieningen alleen valt de open put droog in het droge seizoen. 

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:  

 Reinigen pulsboring, onderwaterpomp, pomphuis, watertoren, terreinwaterleiding.  

 

School en gemeenschap Mahasenoura Welikanda (projectnr. 262) 

Plattelandsschool primary, pre school en 30 families, totaal 344 personen. Te realiseren water- en sanitaire 

voorzieningen:  

 Put reinigen, putafdekking, pomphuis, betonnen watertoren met 5.000 ltr en 1.000 ltr tank pomp op zonne-

energie,; 

 2 betonnen wastafels, leidingen naar primary school, pre-school en community tank.  

 

School Dambadeniya college nabij Dambadeniya (projectnr. 270)   

Plattelandsschool (grade 1-13) met 110 leerkrachten en 2.600 kinderen uit arme 

families. De school maakt gebruik van nieuwe voorzieningen. Foto rechts het 

huidige gebouw. Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:  

 Pomphuis, elektrische pomp, watertoren met 5.000 ltr voorraadtank, 

ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen en sanitair. 

 6 betonnen wasunits, latrine met zinkput, gebouw met 6 urinoirs 
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School Giri Pahala Galgamuwa (projectnr. 274)  

Plattelandsschool (grade 1-5) met 10 leerkrachten en 240 kinderen uit arme families. De school maakt gebruik van de 

nieuwe voorzieningen. Er komen hier ook dagelijks 15 kinderen met een geestelijke beperking. Te realiseren water- en 

sanitaire voorzieningen:   
 Compressorpomp, pomphuis, watertoren met 1.000 ltr. tank, ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen 

en sanitair..  

 

School Nissankamallapura nabij Manampitiya (projectnr. 275) 

Plattelandsschool (grade 1-5) met 10 leerkrachten en 186 kinderen uit 

arme families. De school heeft een drooggevallen put. Er komt wel 

water via de community leiding maar slechts voor 2 uur per dag (foto 

rechts).  

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Lage betonnen watertoren met extra 2.000 ltr tank 

ringwaterleiding met tappunten, elektriciteitskabel.  

 

 
 
School Dalukana Manampitiya (projectnr. 276) 

Plattelandsschool (grade 1-15) met 6 leerkrachten en 36 kinderen uit 

arme families. In het droge seizoen is er geen water in de put. Nu komt er water via de community-leiding gedurende 

slechts 2 uur per dag. Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Elektrische pomp, pomphuis, lage betonnen watertoren met extra 2.000 ltr. tank; 

 Ringwaterleiding naar gebouwen en sanitair 

 

School Kadawawa Manampitiya (projectnr. 277) 

Plattelandsschool (grade 1-5) met 7 leerkrachten en 85 kinderen uit arme families. De school heeft een eigen put die in 

het droge seizoen droog valt. 

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande waterput dieper maken met betonnen ringelementen, put schoonmaken, elektrische pomp, 

watertoren met 1.000 ltr tank; 

 Betonnen wasunit, toilet met zinkput, gebouw met 2 urinoirs.  

 
School Madagama Aralaganvela (projectnr. 278) 

Plattelandsschool (grade 1-13) met 33 leerkrachten en 600 kinderen uit arme families. Water via community leiding, 

slechts 3 uur water per dag, soms dagen helemaal geen water.  

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Elektrische pomp, pomphuis, lage betonnen watertoren met extra 5.000 ltr .stock tank, hoge ijzeren watertoren 

met 2.000 ltr tank 

 3 betonnen wasunits ,reconstructie 2 gebouwen met 10  urinoirs.  

 

School Wadigawewa Diyasanpura (projectnr. 280) 

Plattelandsschool (grade 1-5) met 5 leerkrachten en 67 kinderen uit arme families. Water uit eigen put..  

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Elektrische pomp, pomphuis, watertoren met 1.000 ltr. tank; 

 1 gebouw met 2 urinoirs,1 betonnen wasunit.  

 

School Kumudupura Medirigiya (projectnr. 282) 

Plattelandsschool (grade 1-5) met 7 leerkrachten en 127 kinderen uit arme families. School heeft eigen puls.  

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande puls reinigen of vernieuwen, compressorpomp ;  

 2 betonnen wasunits , ringwaterleiding met tappunten naar gebouw en sanitair.  

 

School Damsopura Diyasanpura (projectnr. 283)  

Plattelandsschool (grade 1-5) met 9 leerkrachten en 135 kinderen uit arme families. School heeft eigen puls.  

Te realiseren water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande puls reinigen of vernieuwen, compressorpomp; 

 2 betonnen wasunits ,ringwaterleiding met tappunten naar gebouw en sanitair.  
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Woongemeenschap Karapola 1 Sawanapitiya Tamil 
(projectnr. 289, foto rechts) 

180 Arme families, 900 personen waaronder 400 kinderen 

maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. Te realiseren 

water- en sanitaire voorzieningen:   
 Grote waterput 6m met afdekking, pomphuis, 

elektriciteit met elektrische-pomp; 

 In een later stadium watertoren en leiding van put 

naar watertoren. 

 

 
 
 
 
School Tony Cliff Tamil Kotagala (projectnr. 297) 

Plattelandsschool (grade 1-13) met 26 leerkrachten en 482 kinderen uit arme Tamil families. De school is verdeeld over 

2 locaties: primary en secondary. Het drinkwater komt via de zwaartekracht vanuit een natuurlijke bron uit de bergen. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Primary 

 Centrale betonnen watertoren met 5.000 HPE tank, ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen en 

sanitair; 

 2 betonnen wastafels, 3 latrines en 3 urinoirs aanpassen, 2 latrines met zinkpunt, 1 gebouw met 2 urinoirs.  

Secondary 
 Watertank met 1.000 ltr., ringwaterleiding met tappunten naar gebouwen en sanitair; 

 2 betonnen wastafels, 1 latrine en 4 urinoirs 1 gebouw.  

 
 

School Bogahawatte (projectnr. 298) 

Plattelandsschool (grade 1-11) met 13 leerkrachten en 105 kinderen uit arme families. School maakt gebruik van de 

nieuwe voorzieningen. Drinkwater komt uit een natuurlijke bron uit de bergen maar is vervuild met zwevende stoffen 

door erosie. Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Water filteren via extra 2.000 ltr tank, bestaande opvangbakken aanpassen; 

 2 betonnen wasunits, sanitair gebouw aanpassen.  

 

Woongemeenschap Kandakaduwa (projectnr. 307 foto rechts) 

Woongemeenschap met 128 arme families, 640 personen waaronder 290 

kinderen. Maken gebruik van de nieuwe voorzieningen. Het water komt uit een 

vervuild meer. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande put reinigen, afdekken en verdiepen, sleuf vanuit het meer 

aanleggen; 

 Elektrische pomp, bestaande transportleiding uitbreiden. 

 

Children home Meth Sewa Wellawaya (projectnr. 314) 

Tehuis met 54 mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de 

leeftijd van 2 tot 54 jaar. 40 Bewoners zijn incontinent en voor dagelijkse 

wasbeurt hebben ze 10 m3 water nodig. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Betonnen watertoren met 10.000 ltr, bestaande puls reinigen, onderwaterpomp.  
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School Nillamba (project 323) 

Plattelandsschool (grade 1-13) met 40 leerkrachten en 800 kinderen. School ligt op een berg en er is beperkt tot 

helemaal geen water. Op 400 m ligt een bruikbare put. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande waterput reinigen, pomphuis, betonnen watertoren met 5.000 ltr., ringwaterleiding met tappunten 

naar gebouwen en sanitair (meerdere niveaus) 

 3 betonnen wasunits, 

 

School Galatha (project 327) 
Plattelandsschool met 300 kinderen (grade 1-13) uit arme families met 23 leerkrachten. De school is gesitueerd op een 

berg en er is helemaal geen water. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Puls boren van minimaal 60 mtr, pomphuis, onderwaterpomp, watertoren met 1.000 ltr. 

 3 betonnen wasunits, 2 gebouwen met urinoirs aanpassen. 

 
 
Woongemeenschap Ngawila Sister Placida (project 332) 

Sister Placida vangt dakloze families op (nu 10 families met 60 

personen) en geeft ze een nieuw leven. De bestaande put valt droog in 

het droge seizoen. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 Bestaande grote waterpunt reconstrueren en met betonnen 

ringelementen verdiepen, put schoonmaken en afdekking 

maken; 

 2 handpompen 

 

 

 
School New Annamaduwa (project 334) 

Plattelandsschool met 22 kinderen, grade 1 uit arme families, 2 leerkrachten. 

Diep op het platteland hebben de ouders een nieuwe school gebouwd. Ze hopen dat de kinderen in 2017 naar school 

kunnen. Deze kleine school zal de komende jaren zeker groeien maar een start maken is niet eenvoudig voor de arme 

ouders. 

Te realiseren verbeterde water- en sanitaire voorzieningen:   
 School aansluiten op de bestaande leiding, elektrische pomp, watertoren met 1.000 ltr. tank, ringwaterleiding; 

 1 betonnen wasunit, 3 latrines met zinkput reconstrueren. 

 

 
Gezondheidslessen gedurende 1 jaar op de plattelandsscholen. 
Er is 1 persoon in dienst van de stichting die deze lessen verzorgd. De jaarkosten bedragen  € 4.545 (salaris, lunch, 
vervoerskosten, lesmateriaal en begeleiding). Het lesprogramma bestaat uit de hoofdonderwerpen: schoon drinkwater, 

lichaamshygiëne, schoon toilet en schone leefomgeving. Het programma heeft de goedkeuring van Education Office. 
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4.7 Begroting  
 

Nr p
ro

je
ct

 
n

r Naam  van de school en dorp Water / 
sanitatie       

    Budget   
€ 

Totaal 
 € 

Bereik in 
personen 

1 250 Rambukpitiya School nabij Nawalapitiya water 5.849   402 
      sanitation 3.780     

          € 9.629   

2 257 Kalewawa Wijaya School nabij Anamaduwa water 5.605   486 
      sanitation 0     

        
 

€ 5.605   

3 262 School en gemeenschap Mahasenoura Welikanda water 9.684   344 
      sanitation 0     

          € 9.684   

4 270 School Dambadeniya college nabij Dambadeniya water 5.088   2.710 
      sanitation 3.716     

          € 8.804   

5 274 School Giri Pahala Galgamuwa water 4.940   250 
      sanitation 0     

          € 4.940   

6 275 School Nissankamallapura nabij Manampitiya water        2.380   196 
      sanitation 0     

          € 2.380   

7 276 School Dalukana Manampitiya water 1.644   44 
      sanitation 0     

          € 1.644   

8 277 School Kadawawa Manampitiya water 8.770   95 
      sanitation 2.660     

          € 11.430   

9 278 School Madagama Aralaganvela water 6.384   643 
      sanitation 1.520     

          €7.904   

10 280 School Wadigawewa Diyasanpura water 4.389   94 
      sanitation 1.330     

        
 

€ 5.719   

11 282 School Kumudupura Medirigiya water 6.783   144 
      sanitation 0     

          € 6.783   

12 283 School Damsopura Diyasanpura water 7.030   145 
      sanitation 0     

     € 7.030  

13 289 
Woongemeenschap Karapola 1 Sawanapitiya 
Tamil 

water 15.200  900 

   sanitation 0 € 15.200  

       

14 297 School Tony Cliff Tamil Kotagala water 4.420  508 
   sanitation 7.480   

     €11.900  

          
 

  

15 298 School Bogahawatte water 3.660   118 
      sanitation 4.190     

          € 7.850   
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16 307 Woongemeenschap Kandakaduwa water 7.838 640 
      sanitation 0     

          € 7.838   

17 314 Children home Meth Sewa Wellawaya water 9.310 
 

55 
      sanitation 0     

          € 9.310 
 

18 323 School Nillamba water 5.453  840 
   sanitation 0   

     € 5.453  

       

19 327 School Galatha water 6.956  323 
   sanitation 0   

     € 6.956  

       

20 332 Woongemeenschap Ngawila Sister Placida water 5.092  60 
   sanitation 0   

     € 5.092  

       

21 334 School New Annamaduwa water 3.724  26 
   sanitation 855   

     € 4.579  

       

  Healthlesson 1 year  4.545   

     € 4.545  

       

Stichting Kansarmen Sri Lanka + Wilde Ganzen = 150% = Totaalproject  € 160.275  9.023 

Stichting Kansarmen Sri Lanka = 100% € 106.850  

Bijdrage Wilde Ganzen 50% €  53.425   

Totaal   € 160.275  

 
Dit project wordt mede ondersteund door Wilde Ganzen met een premie van 50 % voor elke donatie. Dit houdt in dat 

wij als Stichting Kansarmen Sri Lanka een bedrag nodig hebben van €106.850,- om 17 scholen, 3 gemeenschappen 

en 1 opvanghuis te ondersteunen met nieuwe water- en sanitatievoorzieningen. 

 

 

 

 

Jan van der 
Steen en 
Chaminda 
Fernando in 
overleg met 
de 
plaatselijke 
bevolking. 


