Nieuwsbrief juli 2011
Voor je het in de gaten hebt is er al weer een half jaar voorbij. En dan kunt u van ons
weer de nieuwsbrief verwachten. Wij houden u als begunstiger of op andere wijze bij de
stichting betrokkene graag op de hoogte van het wel en wee van de Stichting.
Bewust noemen wij wel en wee. Want beide was aanwezig.
Wij hebben mooie dingen meegemaakt maar ook teleurstellingen moeten verwerken en
dat was lang niet altijd even gemakkelijk.
Maar gestimuleerd door de successen en de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en
andere betrokkenen gaan we door met onze werkzaamheden voor schoon water in die
gebieden waar men er tot op heden nog niet over beschikt.

Project Drochia, Moldavië
Op het moment dat deze nieuwsbrief geschreven wordt zijn net zeven vrijwilligers uit
Moldavië (het armste land van Europa) teruggekeerd. Zij hebben daar een grote bijdrage
geleverd in zeer korte tijd, om de verstoorde drinkwaterlevering van het stadje Drochia
(18.000 inwoners) weer aan de gang te krijgen. Het drinkwater en afvalwaterbedrijf ApaCanal van de gemeente Drochia probeert met een zwaar verouderde installatie het stadje
van drinkwater te voorzien, maar boert elk jaar verder achteruit.
Half juni is een transport in Drochia aangekomen met een grote hoeveelheid materialen
(pijpen, pompen, elektrische kasten, watermeters, reparatieklemmen en nog veel meer).
Binnen elf dagen is een nieuwe transportpomp in het watersysteem gemonteerd inclusief
alle benodigde elektrische voorzieningen. Ook zijn op wijkniveau overal bulkmeters
geplaatst om in de komende tijd het lekverlies van het drinkwaterbedrijf naar beneden te
krijgen. Als klap op de vuurpijl werd ook de dalende productie van drinkwater met 50%
opgekrikt (van 60 naar 90 m3/h). Streven is om weer naar een 24 uurlevering te komen
(momenteel krijgen de bewoners al 2 jaar maar 6 uur/dag water), waterverlies onderweg
te traceren en om de inkomsten uit drinkwater en sanitatie te verbeteren.

De aankomst van de vrijwilligers en de materialen was de talk of the town , eindelijk
een lichtpuntje voor de bevolking van Drochia in een tamelijk uitzichtloze situatie.

Project Roemenië
Konden we in een vorige nieuwsbrief nog vertellen dat er met veel inspanning van onze
vrijwilligers een installatie voor arseenverwijdering naar het dorpje Varsand in Roemenie
vervoerd en weer opgebouwd ging worden. Nu een jaar later moeten we vaststellen dat
dit plan is mislukt. Hoewel we een overeenkomst hadden met het betrokken waterbedrijf
over tijd en plaats van levering en de financiële bijdrage van het waterbedrijf, hield het
bedrijf zich niet aan de afspraken. Uiteindelijk heeft de stichting besloten om niet verder
te gaan met het project. Een moeilijk besluit omdat er al veel energie en geld in het
project was gestoken en er ook een goede relatie met het technisch personeel was
opgebouwd.
Kort na deze domper bleek in Servië een dorpje met een vergelijkbaar arseenprobleem in
drinkwater, geïnteresseerd om de waterzuiveringsinstallatie onder gelijke condities over
te nemen. Als voorwaarde voor overname stellen ze wel dat de installatie in de praktijk
moet laten zien dat het arseen uit grondwater verwijdert tot waarden beneden de
wettelijke norm. Omdat we hier geen enkele twijfel over hebben, zullen we de installatie
in het dorp opbouwen en gedurende een periode van ruim een half jaar onder
praktijkcondities bedrijven. Bij bewezen geschiktheid wordt de installatie gekocht door
het waterbedrijf in Subotica.
We zijn blij dat het er nu toch naar uitziet dat de installatie ingezet gaat worden
waarvoor het bedoeld is namelijk veilig drinkwater leveren aan mensen die daarover nu
nog niet beschikken.

Project Abéné Senegal
Het is alweer acht jaar geleden dat twee bestuursleden van de stichting besloten de
drinkwatervoorziening in Abéné op te knappen. Een jaar na dit besluit kwam er voor het
eerst in meer dan tien jaar weer water uit de enkele centrale tappunten en werden de
eerste erfaansluitingen gemaakt.
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De ontwikkelingen gingen razendsnel en de technische vaardigheden werden ook in korte
tijd bij de jonge werknemers ontwikkeld. Daarmee was echter nog geen zelfstandig
waterbedrijf gevormd. In de vorige nieuwsbrieven is uitgebreid stil gestaan bij de tijd en
moeite die het vergt om een jonge organisatie te leren plannen, te factureren en
onderhoud te plegen om maar enkele zaken te noemen. Dit zijn nieuwe vaardigheden,
die voor de Senegalese mensen volledig nieuw zijn en die ook veel meer tijd vergen om
ze te leren.

Als we na acht jaar de balans opmaken, kunnen we vaststellen dat veel bereikt is, maar
dat het waterbedrijf nog zeker enkele jaren hulp (kennis) nodig heeft om volledig op
eigen benen verder te kunnen. Wat bereikt is, is dat er bijna iedere dag continu veilig
drinkwater beschikbaar is en dat de kindersterfte verminderd is en het aantal
ziektegevallen sterk gedaald is, dat drinkwater nu als een onmisbaar goed wordt gezien,
steeds meer mensen op tijd betalen voor drinkwater en dat de medewerkers van
Casameau nu ook maandelijks betaald worden. Niet veel, maar voldoende om van te
leven.
Afgelopen periode zijn er weer enkele leden van de stichting naar Abéné afgereisd om
kennis over te dragen. Maar ook praktische zaken zijn uitgevoerd. Zo zijn er enkele
nieuwe pompputten geboord voor 4 dorpen, is de generator gerepareerd, nadat die al
meer dan twee jaar niet operationeel was. Tijdens het laatste werkbezoek in april jl. is
ook een tweetal medewerkers van IJsseltechnologie, meegereisd met als doel om de
energievoorziening te verbeteren. Niet alleen hebben ze de bestaande elektrische
installatie weer in orde gemaakt, maar tevens onderzocht of alternatieve energie, winden/of zonne-energie een mogelijke optie is ter aanvulling op de dure elektrische energie
van het energiebedrijf. In een volgende nieuwsbrief hopen wij hierover nader te
berichten.
Tijdens het bezoek van Soroptimisten Potsdam aan hun ,,Schwestern'' van
Soroptimistclub Hattem-Epe werd tijdens het welkomstdiner door de Presidentes van de
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beide clubs aan Jacques van Paassen van de Stichting Water is our World 2250
aangeboden. De twee Soroptimistclubs steunen zo samen onze stichting met financiële
bijdragen voor opleiding van de medewerkers van het waterbedrijf in Abéné.

Uitbreiding project Senegal
Na de watervoorziening in Abené en Diana te hebben aangelegd hebben nu ook twee
naburige dorpen zich gemeld voor een watervoorziening. De situatie is er slecht. Er is
slechts beperkt drinkwater van slechte kwaliteit. We willen daarom graag de vraag van
de dorpen in Senegal honoreren door het bouwen van een watervoorziening in Kataba en
Dioloulou. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de sanitatieproblemen. Het
onderhoud van deze voorzieningen kunnen dan verricht worden onder supervisie van het
waterbedrijf in Abené.
We hebben hiervoor een projectvoorstel geschreven en zullen dit project aanmelden bij
Wilde Ganzen.
Om dit project te kunnen uitvoeren is een bedrag benodigd van ca 41.400.

Project Inchope Mozambique
In een vorige nieuwsbrief van ons hebt u kunnen lezen over de slechte situatie in
Inchope.

Het was de bedoeling om een snelle verbetering aan te brengen in de watervoorziening
door het maken van een extra tappunt. Er is opdracht gegeven om een borehole te
maken op een plek waar volgens metingen water in de grond aanwezig zou kunnen zijn.
Maar helaas is er bij boringen geen water gevonden. Er werd tot 60 meter diep geboord
en er werd niet anders aangetroffen dan kurkdroge rotsgrond.
Voor een langere termijnoplossing werd er een projectvoorstel geschreven. Het hele
project is uitgebreid voorbereid. Er werd subsidie aangevraagd bij de Stichting Water for
Life. Vooraf hadden we contact gehad met deze stichting of het mogelijk zou zijn om een
aanvraag in te dienen. Hoewel het toen kansrijk leek, bleek na indiening dat Inchope
vooralsnog niet past binnen de VEI activiteiten in Mozambique. We gaan ons beraden hoe
we verder gaan in Inchope.
Om dit project te kunnen uitvoeren is een bedrag van ca 95.000 benodigd.
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Vrachtauto's naar Suriname
Er zijn twee oud legertrucks gekocht voor
de Surinaamse Waterleiding Maatschappij.
Op elk van de trucks is een tank gebouwd.
Op deze manier kan de SWM water brengen
naar gebieden, die moeilijk middels een
leiding te bereiken zijn.
De trucks zijn volgepakt met materialen
zodat er geen lucht verscheept wordt maar
elk stukje ruimte nuttig gevuld is.

Sponsoring
Zoals u voorgaande hebt kunnen lezen is er behoefte aan veel geld. De kosten van een
goede watervoorziening lopen al snel op naar 10 à 15 per consument.
In maart heeft de Stichting zich gepresenteerd op de 3daagse vakbeurs Aqua Nederland.
Een goede manier om meer zichtbaar te worden en
tegelijkertijd nieuwe sponsors te werven. Met dank
aan firma Rook voor het beschikbaar stellen van een
stukje van hun stand.
Wij krijgen veel aanvragen binnen om een
watervoorziening te maken. We beperken ons
daarbij tot de kleine woonkernen. Stichting Water is
our World staat voor kleinschalige projecten. Het is
beter te overzien en de hulp is doelgerichter dan bij
grotere projecten. Dankzij alle vrijwilligers en
meedenkende leveranciers kunnen de
overheadkosten buitengewoon laag gehouden
worden waardoor uw ingebrachte geld nagenoeg
geheel aan de projecten kan worden besteed.
Maar zonder fondswerving zullen we ons werk
moeten beëindigen.
Foto: Jelle Siemonsma van de fa. Beenen levert zijn donatiekaart in op de stand van Water is our World.

Vandaar onze oproep aan u die ons nog niet financieel steunt om dit in de toekomst te
gaan doen. Meldt u aan als donateur voor een vaste periodieke bijdrage en we kunnen
ons werk voortzetten. Ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom.
We willen allen die ons al financieel steunen hartelijk danken voor hun steun.
Als u graag wilt helpen met een sponsoractie laat ons dat weten via de contactpagina op
de website.
Helpt u ons verder helpen!!!
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