Factsheet Huizenbouw

Kuda Payagala & Wadduwa - Sri Lanka
Land & regio / plaats
Sri Lanka – Kuda Payagala & Wadduwa
Projectnaam
Huizen bouwen in Kuda Payagala & Wadduwa
Partner(s)
Saravodaya – lokale partner
Commundo - reispartner
Omschrijving
Eind 2004 heeft de tsunami de westkust van Sri Lanka zwaar getroffen. Zo ook de dorpen Kuda
Payagala en Wattala. Dit is de aanleiding geweest voor Vebego om de Foundation op te richten en
de slachtoffers te helpen. Samen met de lokale organisatie Saravodaya is een plan gemaakt om 50
huizen te bouwen in de gemeenschappen Kuda Payagala en Wadduwa.
 it was het eerste project van de foundation met een bouwreis met 10 medewerkers. Gedurende
D
een week is samen met lokale bouwvakkers en de toekomstige eigenaren gebouwd aan vijf huizen.
Door deze werkwijze is gedurende deze week een band opgebouwd met de eigenaren / bewoners en
is duidelijk geworden welke impact de tsunami heeft gehad. Niet alleen op de woonomstandigheden
maar ook op de psyche van de bewoners.
I n 2007 zijn twee deelnemers terug geweest om de bouwvorderingen te bekijken. Tijdens dit bezoek
bleek dat uiteindelijk 48 huizen afgebouwd zijn en families deze huizen bewonen.
Periode
2005

Aantal bouwreizen
2005 – 1 reis
2007 – terugkeerreis om gerealiseerde bouw te bekijken
Aantal ambassadeurs
10 deelnemers hebben meegebouwd aan dit project.
Investering in € en tijd
Donatie: € 250.000
10 deelnemers x 40 uur = 400 uur vrijwilligerswerk
Hoe verder …
In 2011 is één van de deelnemers nog terug geweest naar ‘zijn huisje’. Constatering was dat de familie er nog
altijd woont en het goed maakt.
De Vebego Foundation is na de afronding in 2007 niet meer betrokken bij dit project of de voortgang.
Wat hebben we geleerd?
De samenwerking met de partners in dit eerste project was pionieren. We hebben geleerd dat we vooral zelf aan
de ‘knoppen’ willen zitten en meer inzicht willen hebben in het bouwproces en de voortgang. De lokale partner
is afspraken niet nagekomen en kon vragen niet beantwoorden. Daarnaast is de tijdspanne om de huizen te
realiseren te lang geweest waardoor toezicht en voortgang moeilijker te volgen waren.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website www.vebegofoundation.nl of
contact opnemen met Annette van Waning – a.vanwaning@vebego.com

