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december 2009

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van onze stichting met veel informatie over de
werkzaamheden van de stichting in het tweede halfjaar van 2009, maar ook bijzonder
gebeurtenissen zoals de feestelijke overhandiging van een cheque t.b.v. de stichting.
Wij wensen u veel leesplezier.

Magazijn Witharen ingericht en in gebruik genomen
In mei en juni is een aantal vrijwilligers begonnen met het inrichten van een nieuw
magazijn in Witharen. De stichting heeft hier de beschikking gekregen over een ruimte
van 150 m2. Wij gebruiken een deel van de gebouwen van het voormalige district
Witharen van WMO, één van de rechtsvoorgangers van Vitens. Op deze locatie was
destijds ook het centrale magazijn van WMO gevestigd. Dit houdt in dat er verschillende
faciliteiten aanwezig zijn voor een magazijn, te weten stellingen, heftruck en
palletwagen. Met locale bedrijven is geregeld dat onderhoud aan materieel kosteloos
uitgevoerd wordt.
Na het inrichten heeft de Firma Rook materiaal van de
stichting vervoerd van Sint Jansklooster naar Witharen.
Daar is het gesorteerd, zo nodig gereinigd en
geadministreerd opgeslagen. Ter plekke is er ook een PC
voor de administratie geregeld. Eind september is men
begonnen met het verder vullen van de stellingen.
Vanaf begin oktober worden hier ook de onderdelen, die
verzameld zijn voor het project Varsand in Roemenië,
schoongemaakt en getest.
De stichting heeft ook een container, waarin een drinkwater behandelingsinstallatie
gebouwd is, gekregen. Deze installatie wordt nu in Witharen ontmanteld en zal later
gedeeltelijk weer worden ingezet.

Project Abéné - Senegal
Casameau, het waterbedrijf in Abéné, besteedt momenteel veel tijd en energie aan het
proces van facturatie en het ophalen van watergelden. De betalingsdiscipline is nog
onvoldoende. Via de chef de village, de imman en de pastoor worden de dorpsbewoners
aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De wanbetalers worden nu ook
daadwerkelijk afgesloten en pas weer voorzien van drinkwater als ze al hun schulden
hebben afgelost.
In maart 2009 is de eerste medewerker van Casameau voor een training van 6 weken
naar SDE, het grote waterbedrijf in Dakar, geweest. Tevoren is met SDE besproken wat
de leerdoelen voor Youssouf waren. De training richtte zich vooral op de distributiewerkzaamheden van het waterbedrijf en was een groot succes. Voor Youssouf was het
ook een hele belevenis. Hij was voor het eerst van zijn leven voor een langere periode
buiten het dorp en voor het eerst in Noord-Senegal. In juli heeft Mamadou hetzelfde
trainingstraject bij SDE gevolgd. In september jl. is ook de directeur van Casameau,
Lamine Diassy, voor een training van 14 dagen naar SDE geweest. Voor hem ging het
vooral om zijn kennis en vaardigheden op gebied van management en financiële
administratie te vergroten. In oktober heeft hij nog een tweede stageperiode van
veertien dagen gevolgd.
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Fatou, de medewerkster die verantwoordelijk is voor de facturatie en boekhouding, volgt
momenteel een computercursus op gebied van Word en Excel. Deze cursus kan ze in
Abéné zelf volgen, wat goed uitkomt voor deze jonge moeder. Tevens zal zij nog een
opleiding administratie volgen.

Planning
De stichting is gestart met de voorbereiding voor het transport van een derde container
naar Abéné. De container zal vooral materialen bevatten voor de uitbreiding van het
leidingnet naar andere dorpen en het maken voor enkele nieuwe pompputten, waarvan
één voor Casameau. Gezien de ervaringen met de vorige twee zendingen is het van groot
belang om bij de voorbereiding van het transport alle importpapieren gereed te hebben
inclusief voldoende garanties van de Senegalese overheid om onverwachte uitgaven te
voorkomen. Volgens planning zal de container medio 2010 in Abéné moeten arriveren en
daarna zal een delegatie van vrijwilligers voor een werkbezoek volgen.
In december zijn Henry en Jacques naar Abéné geweest voor werkbezoeken.

Gift van Soroptimisten Hattem Epe (SHE) in ontvangst genomen
Wij zijn bijzonder blij met de samenwerking met SHE
en hun steun voor de komende jaren voor het
project in Abéné en wij realiseren ons heel goed
hoeveel inspanning het vergt om jaarlijks via
evenementen als bridgedrive en concerten en
verkopen op markten een bedrag van 3.000 euro op
te brengen.
Op 2 november mochten wij aan het eind van een
zondagochtendconcert t.b.v. onze stichting een
cheque in ontvangst nemen van 1.250 euro. Hiermee
was voor 2009 een totaal bedrag van 3.000 euro
door SHE gedoneerd.

Project Varsand - Roemenië
De stichting Water is our World heeft de intentie om ervoor te zorgen, dat de bewoners
van Varsand en omgeving in 2010 betrouwbaar drinkwater uit de kraan krijgen. Varsand
is een dorp in Roemenië met ca. 2.000 inwoners. In totaal gaat het om 3.000 mensen en
een drinkwaterproductie van 400 m3/dag. Op dit moment wordt er water via het
leidingnet geleverd, maar dat voldoet op geen enkele
manier aan de Europese normen. Vooral het arseengehalte
in het water is ver boven de wettelijk toegestane grens. Dit
is zorgelijk omdat arseen een kankerverwekkende stof is.
De drinkwaterinstallatie, die de stichting in Varsand gaat
installeren, haalt het arseen uit het water en zorgt er tevens
voor, dat het drinkwater aan alle andere kwaliteitseisen
gaat voldoen. Dit is aangetoond door onderzoek op kleinere
schaal, uitgevoerd door Vitens en Unesco-IHE. Namens
Vitens waren Casper en Jacques bij dit onderzoek
betrokken. Met het drinkwaterbedrijf in Arad zijn de ontwerpen van de installatie
doorgenomen.
Dat de stichting dit kan doen is mede mogelijk doordat Vitens begin dit jaar een
complete zuiveringsinstallatie aan de stichting heeft geschonken. De installatie heeft
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negen jaar lang dienst gedaan bij de grondwatersanering in Sint Jansklooster en is nu
overbodig. De hal waarin de installatie stond was van provincie Overijssel en ook deze is
aan de stichting beschikbaar gesteld voor de drinkwaterlevering in Varsand.
De installatie en de hal zijn al volledig gedemonteerd door inzet van vele vrijwilligers. De
firma Rook zal de installatie voor het nieuwe doel werktuigbouwkundig aanpassen en
uitbreiden. Bouwbedrijf gebroeders Löwik B.V. uit Almelo verzorgt het bouwkundige deel.
De stichting zal gebruik maken van hergebruikte, gedoneerde en gesponsorde
materialen. De planning is dat vrijwilligers van de stichting samen met het drinkwaterbedrijf van Varsand in het voorjaar van 2010 de installatie weer plug and play gaan
opbouwen en in bedrijf stellen.
In het weekend van oktober op november is er al een tweede transport geweest naar
Varsand. De fa. Edink Transport heeft een vrachtauto met trailer ter beschikking gesteld.
Dit was een combinatie transport. De Hervormde gemeente “de Hoeksteen” in
IJsselmuiden heeft een project in Hongarije, ongeveer 200 km van Varsand. Vrijwillige
chauffeurs van dit project hebben voor ons een lading stalen spanten, gevelplaten,
metselstenen en filterzand naar de locatie vervoerd.

Donatie door Rook pijpleidingbouw b.v.
20 november jl. vierde de firma Rook haar 40-jarig bestaan. Dit werd op grootse wijze
gevierd door de familie Rook, die voor het feest enkele honderden mensen had
uitgenodigd. Ook het bestuur van de stichting Water is our World was uitgenodigd.
De stichting werkt al sinds haar bestaan intensief
samen met de firma en wordt op vele manieren door
de familie Rook ondersteund. Groot was de verrassing
toen tussen de muzieknummers door het bestuur van
de stichting op het podium geroepen werd, om een
cheque van 5.000 euro in ontvangst te nemen. We zijn
geweldig blij met deze donatie. Het geld zal volledig
ten goede komen aan de drinkwatervoorziening in één
van de landen waar we werkzaam zijn.

Fietsen voor Water is our World
Zes mannen van het Noord-Hollandse waterbedrijf PWN
reisden in mei voor de toertocht Varnen Runt naar
Zweden. Varnen Runt is een fietsdriedaagse van 560 km
rond het grootste meer van dit mooie bosrijke land. Het
ging langs meren en al slingerend door het glooiende
landschap met enkele steilere beklimmingen. Na de eerste
dag in de regen gefietst te hebben, waren dag 2 en 3
zonnig, en toen genoten de mannen van prachtige
vergezichten. De sfeer was, aan de foto’s te zien, heel goed.
Beulco Holland sponsorde elke gereden kilometer met 1 euro, zodat er een bedrag van
560 euro kon worden overgemaakt. Geweldig bedankt, mannen, voor deze sportieve
prestatie.
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Project watervoorziening Chimoio - Mozambique	
  

	
  

Bij onze bezoeken aan het opvangtehuis voor kinderen viel ons steeds weer de slechte
watervoorziening op. Daarom is er een project gestart om de watervoorziening bij de
farm op een aanvaardbaar niveau te brengen. Toen
we met de voorbereiding bezig waren kregen we
contact met de organisatie van de herderstocht
Balloo. Zij wil graag één of meerdere playpumps
plaatsen. We zijn in overleg gegaan en zijn nu
zover dat we samen gaan voor de watervoorziening
bij het opvangtehuis in Chimoio en het plaatsen
van enkele playpumps. Wilde Ganzen bleek bereid
om dit project te ondersteunen. Ook de basisschool
op de Hoeksteen te Hasselt wilde graag aan dit
project een steentje bijdragen en heeft 1.150 euro
bij elkaar gebracht. Als er ondersteuning komt van
NCDO (Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) zullen we meerdere playpumps kunnen
plaatsen.
De opbrengst van de Herderstocht in Balloo zal gedeeltelijk aan dit project ten goede
komen. Dus als u in de gelegenheid bent om mee te lopen met de herderstocht in Balloo
bent u van harte welkom. Meer informatie vindt u op website www.herderstochtballo.nl
Wij houden u van de voortgang op de hoogte.
Als Stichting stellen we het op prijs, om met Wilde Ganzen en NCDO
samen te werken. Wij willen de Wilde Ganzen dan ook van harte bij u
aanbevelen.	
  

Project hulpgoederen voor weeshuis in Chimoio - Mozambique
Veel tijd is er besteed om de container te vullen. En zoals u in onze vorige nieuwsbrief
hebt kunnen lezen was de container gereed om te verzenden maar waren alle benodigde
documenten nog niet in orde.
Nu kunnen wij u melden dat de container in Chimoio is aangekomen en dat deze is
gelost. Vele goederen (bureaus, stoelen, tafels,
naaimachines,
lantaarnpalen,
gereedschap,
dakplaten etc. etc.) zijn hierdoor beschikbaar
gekomen voor het opvangtehuis in Chimoio. Ook
zijn er een aantal flessen geleverd voor het
zuiveren van drinkwater volgens het SODIS
systeem. Meer informatie op: www.sodis.ch	
  

	
  
	
  
	
  
Alle spullen zijn er uit gehaald en opgeslagen. Het commentaar
van de vrachtwagenchauffeur: “ik ben 12 jaar chauffeur maar
heb nog nooit een container vervoerd, die zo volgepakt was als
deze”.
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Lid Partin
	
  
Als Stichting hebben we ons aangemeld als lid van Partin, de koepelorganisatie van het
Particulier Initiatief. Door onze aanmelding willen we Partin ondersteunen. Zij wil namens
de organisaties van het Particulier Initiatief haar inbreng geven in de besluitvorming over
ontwikkelingssamenwerking.
Tevens is er de mogelijkheid om als leden ervaringen uit te wisselen en van elkaar te
leren. We zijn dan ook bereid onze kennis en kunde op drinkwatergebied, waar nodig,
beschikbaar stellen.

Plaatbeluchters voor Suriname
De stichting helpt het drinkwaterbedrijf in Suriname, SWM, regelmatig met de levering
van hergebruikte zuiveringsinstallaties. In juni is een container met plaatbeluchters
verzonden. De plaatbeluchters waren vrijgekomen bij een aanpassing van de zuivering
op productiebedrijf Oldeholtpade van Vitens. De firma
Derustit heeft de plaatbeluchters voor de stichting
gebeitst, (schoongemaakt) waardoor ze nu weer voor
tientallen jaren nuttig kunnen worden ingezet. Bij SWM
worden de plaatbeluchters gebruikt om methaangas uit
het grondwater te blazen.
Eén plaatbeluchter was gevuld met een grote hoeveelheid
(2m2) kinderboeken geschonken door de bibliotheek in
Kampen en lesmethoden van de boekenboot uit de
gemeente Zwartewaterland.
Foto van plaatbeluchters na behandeling voor
het drinkwaterbedrijf in Suriname

U hebt kunnen lezen dat we het afgelopen jaar niet stil hebben gezeten. Het bestuur van
Water is our World is dankbaar dat we met toezeggingen van alle vrijwilligers, sponsoren
en donoren door kunnen gaan met het realiseren, herstellen of verbeteren van
drinkwater- en sanitatievoorzieningen. Juist in rurale gebieden all over the world, daar
waar mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater.
Vele projecten vragen onze aandacht. Wat we toezeggen, maken we ook waar. En dit
willen we ook graag in 2010 blijven doen.
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