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REFERENTIES

Meer informatie over Stichting HAS en  
de NEDLA Friendship Foundation is te vinden op: 

  www.stichtinghas.nl

  https://www.facebook.com/Stichting-Hulp-aan-Sri-Lanka

SAMEN ZIJN  WE STERK!
Samen hebben we de  ver- en nieuwbouw van het  verzorgingshuis voor oude mensen in Kandy Sri Lanka kunnen waarmaken.  Dit gebouw werd op 5 juli 2011 feestelijk geopend.

De nieuwe entree

Nieuwe vlakke trappen

De nieuwe binnentuin

De nieuwe voorgevel



INLEIDING

Stichting HAS (Hulp aan Sri Lanka) is al ruim 25 jaar actief in  
Sri Lanka. Het is een Nederlandse stichting met een organisatie 
in Sri Lanka; de NEDLA Friendship foundation. In deze Sri 
Lankaanse organisatie zijn mensen uit bijna alle 
bevolkingsgroepen van Sri Lanka vertegenwoordigd.  
 
NEDLA coördineert de werkzaamheden op Sri Lanka. Omdat de 
mensen van deze organisatie als geen ander de situatie en de 
gebruiken op Sri Lanka kennen, kunnen zij op een efficiënte 
wijze hulpaanvragen ontvangen en beoordelen. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de 
projecten, zoals de bouw van huizen, daar ter plekke.

HEBO Kozijnen BV heeft in samenwerking met Stichting HAS en 
NEDLA de projectlocatie Adikarigama gekozen om huizen te 
bouwen voor de allerarmste mensen. Samen met een groot aantal 
partners, die genoemd staan in deze brochure, brengt HEBO het 
projectbudget bijeen om binnen 3 jaar tijd dit project te realiseren.

PROJECTBESCHRIJVING

In de arme regio Adikarigama, waar bestuurslid Fr. Ajith Fernando 
van NEDLA woont, is een gemeenschap van mensen zonder 
deugdelijke woning. Er is dringend behoefte aan restauratie van  
2 woningen en ruimte voor nieuwbouw van totaal 16 woningen.  
 
Theo van der Sman, voorzitter van Stichting HAS, heeft de locatie 
enkele keren bezocht in 2015 en 2016. Er zijn beeldopnames 
gemaakt en op DVD meegenomen naar Nederland. Deze geven 
een goede indruk van de situatie ter plaatse. 

De schematische tekening in deze brochure geeft een overzicht van 
de ligging van de hoofdweg, een zijweg en de locaties van de 
huizen daar omheen. Stichting HAS heeft reeds 2 huizen gebouwd 
op deze locatie die zijn geopend begin 2015. 

INLEIDING

Er zullen huizen worden gebouwd volgens standaard tekening 
“HAS standard house type 1”. De oppervlakte van deze woningen 
is ca. 40 m2 (6,1 x 6,8 m) en voorzien van een pannendak.  
Een woning biedt een thuis voor een gezin met 4-6 personen.  
De indeling bestaat uit:

• Keuken
• Woon / eetkamer
• 2 slaapkamers
 
Voor 13 woningen dient het elektriciteitsnet nog uitgebreid te 
worden en voor 5 woningen dient de bedrading van het bestaande 
net vervangen te worden, hetgeen is opgenomen in dit plan.

PLANNING

Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodanig dat het 
gereed is in maart 2018. In mei 2016 wordt begonnen met de 
renovatie van 2 bestaande woningen en eveneens met de bouw 
van 6 nieuwe woningen. Het is efficiënt om de woningen in 
groepen van 4 tot 6 stuks tegelijk te realiseren.  
 
Bouwtijd van een woning is circa 4 tot 6 maand, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De globale planning voor het gehele 
project is als volgt:

2016: Afbouw 2 woningen, nieuwbouw 6 woningen
2017: Nieuwbouw 8 woningen
2018: Nieuwbouw 2 woningen

Nieuw Bouwfase Voltooid Elektra

Hoofdweg

Hoofdweg

Hoofdweg

woning die afgebouwd  
moet worden

Enkele opnames van de 
huidige situatie:

huidige woning

huis beschadigd  door termieten

grazende koe voor  
bestaand huis

huidige woning

Het beoogde resultaat: familie bij nieuwe woning


