Hoe gaat een kleine Stichting te werk in
een derde wereld land?
Graag verzorgen wij voor uw bedrijf,
school, organisatie, kennissen of club
geheel vrijblijvend een presentatie over
onze projecten in Sri Lanka.
Wat kunt u voor ons doen?
Natuurlijk kunnen we dit werk nooit doen
zonder de steun van onze donateurs.
Is uw aandacht getrokken en wilt u ons
steunen, dan is dat op allerlei
manieren mogelijk.
Via een machtigingskaart, online (onze
website) of telebankieren kunt u
maandelijks, (half)jaarlijks een bedrag
overboeken op bankrekening
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Water Sanitatie Hygiëne

Daarnaast worden we ondersteund door vele
vrijwilligers, zowel in Nederland als in Sri
Lanka

Wat u ( en wij )
kunnen doen voor deze
kansarme inwoners
van Sri Lanka
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Sri Lanka is een ontwikkelingsland, is snel
groeiend en telt ruim 18 miljoen inwoners.
De mensen zijn gastvrij, vriendelijk en
altijd aan het werk.
26 december 2004 is Sri Lanka getroffen
door een tsunami als gevolg van een zware
zeebeving, waardoor alleen al in Sri Lanka
34.000 doden vielen. Hierdoor werd er een
harde klap uitgedeeld aan het toerisme dat
net weer op gang kwam na de jaren van
binnenlandse strijd.
Na de tsunami hebben we ons gericht op
drinkwater, sanitatie en hygiëne voor de
(vergeten) binnenlanden. Het realiseren
van schoon drinkwater en veilige toiletten
is de beste basis voor een betere toekomst.

Laat ze zien dat het beter kan en dat het
beter moet.
Niemand wil inleveren, ook wij niet.
En de kinderen van Sri Lanka zullen na de
basisschooltijd hun hele verdere leven
blijven vechten voor zuiver drinkwater en
een toilet! Ook zij willen hun niveau
vasthouden, ook zij willen niet inleveren!

Sinds 2006 zijn er ruim 150
kleinschalige projecten gerealiseerd, het
merendeel bestaat uit water- en sanitaire
voorzieningen voor de armste
plattelandsscholen en
woongemeenschappen.
De doelgroep bestaat uit vooral de armste
plattelandsscholen en daarnaast arme
woongemeenschappen, wees- en
bejaardenhuizen.

Laat de kinderen op de basisschool tijdig
kennis maken met zuiver drinkwater en
een toilet, dit ondersteunt met
gezondheidslessen.

De hulpvraag moet duidelijk vanuit Sri
Lanka komen. De projecten worden ter
plekke getoetst en begroot door onze
projectbegeleider. De locale bevolking
voert de werkzaamheden uit onder beheer
van de locale projectuitvoerder Chaminda
Fernando van onze zusterorganisatie
Kansarmen Sri Lanka Foundation.
De projecten worden structureel vanuit
Nederland bezocht (op eigen kosten).

