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Projectplan Huizenbouw 4 AFAS huizen 2021 

 

House4SriLanka gaat met de donatie van de AFAS Foundation  4 huizen bouwen voor de allerarmste 
families in Sri Lanka en onze projectmanager ter plaatse Amith Kumara gaat de bouw van deze  
huizen één voor één begeleiden.   
 
House4SriLanka houdt de  AFAS Foundation op de hoogte van de voortgang door het aanwezig zijn 
van projectleider Tim van Bladeren in de whatsapp groep die speciaal voor de bouw van de huizen 
wordt gemaakt. In deze whatsapp groep zijn ook alle bestuursleden van House4SriLanka, onze 
projectmanager Amith Kumara en  de aannemer deelnemers. Daarnaast zal House4Srilanka per huis 
voortgangsrapportages  met nieuwsbrieven aan het bestuur van de AFAS Foundation op de portal 
zetten  via https://www.afas.foundation/portal-afas-foundation-pagina/terugkoppeling 
 
Zoals afgesproken zal Henk Snijders secretaris  van House4SriLanka per huis voor de aanvang van de 
bouw vragen aan de AFAS Foundation om het benodigde bedrag van € 7.500,- over te maken op de 
rekening van House4SriLanka. Het bedrag voor een vervolgtermijn vragen wij als we met het 
volgende huis gaan starten.  

House4SriLanka zal de samenwerking met AFAS Foundation  vermelden door hierover berichten te 
plaatsen op sociale media en er zal een nieuwsbrief gestuurd worden aan de vrienden van 
House4SriLanka. Op onze website www.stichtinghouse4srilanka.nl zal hier ook aandacht aan besteed 
worden.  

Oplevering en verantwoording 

Als er een huis klaar is zorgen wij er voor dat na de oplevering de sleutel wordt overhandigd aan 

de gelukkige familie, waarvan natuurlijk mooie foto’s gemaakt worden en hiervan zal ook een video 

gemaakt worden voor de AFAS Foundation. 

House4SriLanka maakt na afloop van het project een eindrapportage waarin inhoudelijk en 

financieel verslag gedaan wordt van de besteding van de donaties   

 

Projectbeschrijving 

Een nieuw huis is eenvoudig, minimaal 45 m² en heeft een woonkamer, keuken met schoorsteen 
omdat deze mensen meestal geen geld hebben om gas te kopen en op hout moten koken, twee 
slaapkamers, een toilet en een douche. De huizen worden voorzien van water, sanitaire 
voorzieningen en elektriciteit. De bewoners kiezen zelf of zij de toilet en douche in een apart 
gebouwtje willen of dat deze in het huis gemaakt wordt.  Teun Noordhoek, werkzaam bij Bogaerds 
architecten heeft belangeloos een ontwerp gemaakt van een standaard huis. 

https://www.afas.foundation/portal-afas-foundation-pagina/terugkoppeling
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Eigendom 
House4SriLanka heeft ervoor gekozen om de te bouwen huizen voor de allerarmste mensen in 
eigendom te geven. Wel wordt gevraagd of zij naar vermogen mee willen bouwen met hun huis. 
Daarnaast is een voorwaarde dat de grond van het te bouwen huis in eigendom van de familie is.  
Als dat aangetoond is, dan laten wij door een advocaat een document opstellen waarin staat dat de 
familie een huis krijgt van House4SriLanka omdat zij in armoede leven. En dat zij dit huis niet 
verkopen gedurende 10 jaar vanaf de oplevering van het huis. Als zij dit toch doen, dan moeten zij 
tweemaal de prijs van het huis aan House4SriLanka betalen.  
 

 

Planning 

Zoals het er nu naar uitziet zal met de bouw van het eerste huis begin april begonnen worden. De 
bouw van een huis duurt zo’n vier a vijf weken maar dat is afhankelijk wanneer er gebouwd wordt. In 
mei begint de regentijd en zal de bouwtijd wellicht wat langer kunnen zijn. Als het eerste huis klaar is 
gaat Amith vrijwel gelijk door met het bouwen van het tweede huis, enzovoort tot er vier huizen 
klaar zijn.  
 

Voor wie gaan wij bouwen 

Hieronder staat de informatie over vier families waarvoor een fatsoenlijk huis gebouwd wordt en  

huizen waarin zij nu wonen. Hiermee maakt House4SriLanka en de AFAS Foundation de wereld een 

stukje mooier waar wij trots op kunnen zijn en maken het verschil in de levens van deze families 

die het heel hard nodig hebben. 
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AFAS huis 1 voor Familie Wipul Nandasiri 
 
Het eerste huis zal gebouwd worden voor de familie Wipul Nandasiri uit Akuressa. Dit dorp ligt in het 
zuiden zo’n 15 km bij het vestingstadje Galle vandaan. 
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AFAS huis 2 voor de Familie Krishan Kumara 

Deze familie woont in een klein houten huis in het binnenland bij Unawatuna. Het gezin heeft twee 

dochters van 2 en 8 jaar oud en de grootmoeder, 76 jaar, woont bij hen in. Er is geen toilet en 

stomend water aanwezig.  
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AFAS huis 3 voor familie Dikson Gunarathna 

Familie Dikson Gunarathna is een gezin met 5 kinderen en zij wonen in een krot wat opgebouwd is 

uit golfplaten en  plastic zeilen. Zij hebben een waterput als watervoorziening. Dit water kan je niet 

drinken.  
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AFAS huis 4 voor de familie Piyum Rangana 

Deze familie woont in een huis gemaakt van plastic zeilen met drie kleine kinderen en hebben geen 

elektriciteit. 
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