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Het bestuur van de Stichting Water is our World
wenst u en uw naasten een gezond en
voorspoedig 2018

Nieuwsbrief januari 2018
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over onze activiteiten
e
welke plaats vonden in het 2 half jaar van 2017.
Centraal in deze periode stond het 10 jarig bestaan van
onze Stichting. Dat hebben we - de vrijwilligers en de
sponsoren - met trots en enthousiasme gevierd.
Ondertussen is er weer een hoop werk verzet. Hierover
gaat dit verslag.

Overzicht van de specifieke activiteiten uitgevoerd in de periode juli -december 2017:
Augustus
Oktober







Container vertrokken naar Johan Rook - Mozambique
Container met 5000 watermeters voor VEI Kenia, Mombassa
Vullen van een container voor de SWM, Suriname
Feest 10 jarig bestaan van de Stichting
Koninklijke Onderscheiding voor onze voorzitter, Casper van Ommen

November






Start van project Fluoride Removal voor Bongo, Ghana i.s.m. IHE
Voorbereiding HoWaCo i.s.m. de Stichting van FDW project, Ben Tre, Vietnam
Afbreken RO installatie en in container laden voor Vietnam
Winmiddelen van pompstation Weerseloseweg, een donatie van Vitens,
gedemonteerd en schoongemaakt
Donatie voor Solar System voor Bongo, Ghana

December



Op 10 augustus jl. heeft Jan Klinge na een ziekbed
afscheid moeten nemen van het leven.
Jan was naast sponsor van de Stichting
(Grondboorbedrijf Klinge) ook een welkome
meedenker voor de Stichting met veel kennis van
zaken en enthousiasme. Jan hebben we ervaren
als iemand met zeer grote betrokkenheid voor
drinkwatervoorziening in derdewereldlanden en
een levensgenieter.
Het bestuur en de vrijwilligers willen hierbij hun
deelneming betuigen aan Ria, de kinderen en
kleinkinderen.

Nieuwsbrief Water is our World, januari 2018

Pagina 2 van 12

Container voor Johan Rook in Mozambique
Augustus
Na vele weken werk door de harde kern
van onze vrijwilligers te Witharen was hij in
augustus tot de nok gevuld: de 2e
container van dit jaar voor Serviços de
Água. Johan heeft in augustus zelf nog
meegeholpen met het vullen van de
container.
“Serviços de Água - Rook” is een medio
2016 door Johan Rook (oud-collega)
opgericht grondboorbedrijf in Mozambique.
Dit bedrijf wordt gesteund door de
Stichting met als streven om vanaf medio
2018 ook namens de Stichting in
Mozambique putten te kunnen boren bij
dorpen met een slechte watervoorziening.
Reactie Johan betreffende de containers:
Dit jaar maar liefst twee 40 voet volgestouwde containers mogen ontvangen van de Stichting
Water Is Our World, waarvan de laatst ontvangen container in november nog steeds dicht is. Dit
komt door tijdgebrek en nog geen eigen opslagruimte. Daarom is het veiliger om het nog maar
even in de container te laten.
De container die we ontvingen in februari heeft ondertussen
van binnen behoorlijk wat bewegingsruimte gekregen, wat het
ook overzichtelijk maak wat er allemaal mee is gekomen.

2 foto’s: het laden van de container door Edink in Witharen (augustus) en het ontladen in Mozambique
(November)
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Brief Johan Rook uit Mozambique
31 december
Alweer een jaar achter ons met vele goede en minder goede gebeurtenissen. Ouderen gaan, jongeren
komen, zo gaat het leven. In welk werelddeel je ook verblijft, deze cyclus is gelijk.
Met ons en ons bedrijfje Servicos de Agua - Rook gaat het zijn gangetje, de werkzaamheden komen
gestaag binnen.
Vaak ligt hier de klantwens om zonne-energie te gebruiken, natuurlijk een goed initiatief. Echter als
men dan een bronpomp wil die minimaal 10 m3/h produceert wordt het toch wel iets anders.
En mijn mentaliteit is om vooral niet naar die dure hapklare producten te kijken, hier zit voor mij geen
uitdaging in. Ik ben er altijd van overtuigd dat het anders en veel goedkoper kan met gelijkwaardig of
zelfs beter resultaat. Daarvoor val ik nogal eens terug op oud collega’s, met name Water is our Worldvrijwilligers met de nodige kennis van zaken, die mij dan net die detailkennis aanreiken die ik zelf niet
bezit. Dit is voor mijn gevoel wel een groot gemis in Mozambique, gewoon even ruggenspraak kunnen
houden met vaklieden, zodat je zelf niet in een cirkeltje blijft ronddraaien.
Qua materieel blijft de boorauto nog wel problemen geven, bij elke boring kom er uit zijn hoge hoed
wel weer een nieuwe verrassing. Maar tot nu toe konden wij altijd nog voorkomen dat wij boorkoppen
en/of buizen verloren.
Voor 2018 is opnieuw de intentie om iets te mogen betekenen voor leefgemeenschappen welke geen
of gering of slechte watervoorziening hebben. Dit geeft het meest voldane gevoel. Financiële middelen
zullen daarvoor aangeboord moeten worden.
Personen met een creatieve geest, die dit nieuwsbericht lezen en het geen probleem vinden om
benaderd te worden over hun vakkennis zijn meer dan welkom om via email dit aan mij te laten weten
zodat de zoektocht naar informatie voor mij wat transparanter wordt. Bij voorbaat dank
www.servicosdeaguarook@gmail.com
Wij: Johan, Carmen en Lira wensen jullie allen een voorspoedig 2018.

Container met 5000 watermeters voor VEI Kenia, Mombassa
Augustus – Oktober

In de nieuwsbrief van juli j.l. berichtten we dat we van Vitens Evides Internationaal (VEI) de
aanvraag hadden gekregen voor de levering van 10.000 gerenoveerde watermeters voor Kenia.
Daar is intussen hard aan gewerkt en de eerste 5.000 meters zijn gearriveerd in Mombassa, de
havenstad van Kenia. De tweede zending van 5.000 meters volgt in de eerste helft van het
volgende jaar.
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Zo' n aanvraag voor de levering van watermeters lijkt
eenvoudig, maar er komt toch erg veel bij kijken. Zowel
van onze kant, als leverancier, als van VEI als
tussenpersoon voor de Keniaanse drinkwaterbedrijven.
Hoewel de prijs zeer aantrekkelijk is, zijn de lokale
drinkwaterbedrijven vanzelfsprekend zeer argwanend
als gereviseerde watermeters vanuit Nederland worden
aangeboden. Ze eisen dat die watermeters aan scherpe
internationale normen voldoen en dat ze gecertificeerd
zijn. Dezelfde eisen die de Nederlandse waterbedrijven
stellen- geen enkel probleem dus wat dit betreft. En
alles keurig op papier. Toch duurt de besluitvorming aan
Keniaanse kant erg lang. Twee jaar zijn zo voorbij,
voordat de handtekeningen van de drinkwaterbedrijven
zijn gezet.

Foto: watermeters voor Mombassa klaar voor vertrek

.
De gebruikte watermeters worden door Water is our World aangekocht bij Honeywell (Elstar).
Deze verzamelt ze bij de waterleidingbedrijven die overstappen op nieuwe kunststofmeters. De
watermeters van messing gaan na aankoop op transport naar Arnhem, waar ze door de sociale
werkplaats Presikhaaf worden gereviseerd. Dat doet Presikhaaf al vele tientallen jaren. De
watermeter wordt volledig gedemonteerd, elk onderdeel wordt schoongemaakt en indien nodig
vervangen. De body wordt gestraald en daarna gespoten. Na montage van alle onderdelen wordt
de watermeter geijkt. De watermeters die aan de strenge eisen voldoen, worden vervolgens in
kratten verpakt. Dit hele proces kost voor de 5.000 watermeters ca. 8 weken. De stichting zorgt
dat de watermeters in de containers worden geplaatst en met een pakbrief klaar staat voor de
transporteur die voor het verdere transport naar haven en zeetransport naar Kenia zorgt.
Vanaf het moment dat de stichting de watermeters op verzoek heeft aangekocht tot het moment
van aankomst in Kenia, rekenen we op een tijdsduur van een half jaar.

Container voor SWM, Suriname
Oktober – heden
We zijn in oktober begonnen met het laden van een 40 FT high cube container voor de Surinaamse
Waterleiding Mij (SWM). Materialen die bestemd waren voor Moldavië (dit transport ging niet door) zijn
hergroepeerd en geïnventariseerd op bruikbaarheid voor de SWM. Alles wat bruikbaar is voor de
SWM is opnieuw verpakt op pallets en geladen in de container.

Foto’s: materialen worden stevig verpakt alvorens te laden in de container voor Suriname
Nieuwsbrief Water is our World, januari 2018

Pagina 5 van 12

Materialen die momenteel in Witharen
binnenkomen, waaronder materialen uit de
proefhal Noord Bergum, en die geschikt zijn voor
de SWM, worden aan de lading toegevoegd.
De container is nu voor de helft gevuld en zal
komend half jaar na verdere vulling op transport
gesteld worden naar Suriname.

Foto: Materiaal uit Noord Bergum, bestemd voor de
rehabilitatie van de SWM productiebedrijven Wageningen
en Paradise.

Start project Fluoride Removal te Bongo, Ghana
November – December

Unesco-IHE uit Delft heeft ons gevraagd mee te helpen met een proefproject voor de verwijdering van
fluor uit drinkwater. De opdrachtgever van IHE is Via Water (Aqua for All). Te veel fluor in het
drinkwater kan bij de mens tot klachten leiden zoals depressie, concentratiestoornissen, aantasting
van het zenuwstelsel, de hersenen, botten en nieren. Fluor hoopt zich ook op in het menselijk lichaam.
De veldproef vindt in 2018 plaats te Bongo in
het noorden van Ghana. Het betreft vooralsnog
een proeffilter voor een scholengemeenschap
en 2 proeffilters voor gezinnen (Family filters).
De Stichting is vooral betrokken bij de
prefabricage van de filters in Nederland. De
ontwikkeling van de prototypes is nagenoeg
afgerond. Medio 2018 zullen de filters in Bongo
zijn geïnstalleerd (ook hierbij is Water is our
World betrokken) en kan de veldproef van een
half jaar beginnen.

Foto: De filters vervaardigd door Rook staan gereed voor

opbouw. 1 x 315mm en 2 x 160mm Pvc
Water is our World heeft van de stichting Hervormd Groot Burger Weeshuis Vollenhove een financiële
ondersteuning gekregen om als aanvulling op de proef van IHE de bestaande drinkwaterput in Bongo
te voorzien van een solar system. Hierdoor kan overdag met zonne-energie voldoende water in een
reservoir gepompt worden om het proeffilter van de scholengemeenschap te voeden. Hierdoor zullen
ook de lange wachttijden bij de handpomp tot het verleden behoren (zie foto’s volgende bladzijde)
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Foto’s: Het watertappunt ( handpomp) bij de school en de lengte van de wachtrij

Erwtensoep en een RO installatie voor Vietnam
November – December
Half december waren Vinh Ngo en 3 medewerkers van HoWaCo op bezoek bij de Stichting om een
RO-installatie (RO = Reverse Osmose waterzuiveringstechniek) te ontwateren en verzendklaar te
maken voor transport naar Vietnam. Behalve de RO installatie werden ook bruikbare materialen op het
gebied van membraan technologie in de container geladen.
Het was nog spannend om de container te kunnen transporteren naar Vietnam, daar de nummers en
de identificatieplaten verdwenen waren en de container niet meer gecertificeerd kon worden. Dankzij
inzet van Edink is het toch gelukt om het transport van de container naar Vietnam te regelen, op weer
een bijzondere manier. Daarnaast hebben de HoWaCo mannen kennis op kunnen doen op gebied
van Werktuigbouw, Scada, en Electro techniek.
Zij en de vrijwilligers die op een koude maandagavond in december in Witharen aan de slag gingen
werden door Joke Hogenkamp en Joke Schuurman verwend met o.a. een heerlijke erwtensoep.
Hoe dat zo gekomen was lees je hieronder uit het verslag van Henk en Servan:
In de maand november mochten wij samen met
onze vrouwen genieten van het Vietnamese
landschap en cultuur. Tijdens deze rondreis zijn
we ook bij de familie Truong Ngo geweest. We
hebben daar heerlijk gegeten en tevens hebben
we daar overnacht. Tijdens het eten praten de
dames over de eetgewoontes van de Vietnamese
en de Hollandse keuken. De Jokes kwamen op
het idee, dat als Vinh in Nederland zou zijn met
zijn collega’s daar de Hollandse pot te willen laten
proeven.
De volgende morgen heeft Vinh ons de 2
pompstations laten zien die daar gebouwd zijn
met materialen en kennis van de Stichting Water
is our World. Mooi om te zien dat deze gebruikte
materialen daar ook nog een tweede leven krijgen.
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Afgelopen week was Vinh met zijn collega’s in
Nederland.
En beloofd is beloofd.
In Witharen mochten zij afgelopen maandag
genieten van Hollandse erwtensoep die heerlijk
bereid is door Joke. Daar hoorde ook een plak
roggebrood met katenspek bij. De andere Joke
heeft rijst met kip kerrie en tjap-tjoy voor hen
gemaakt, voor als ze de snert toch niet zo lekker
zouden vinden. In totaal waren we met 14
personen die van deze heerlijke maaltijd
mochten genieten.
Daarna werden de mouwen opgestroopt en
werd er flink gewerkt.
Groet Henk en Servan.

Verwerking van ontvangen materialen
December
Van het productiebedrijf Weerseloseweg heeft
Vitens de buiten gebruik gestelde winmiddelen laten
verwijderen door het boorbedrijf Hatjema.
De materialen zijn ter beschikking gesteld aan de
Stichting.
Aangekomen in Witharen kregen de materialen een
grote schoonmaakbeurt en werden ze verder
gedemonteerd en toegevoegd aan de opslag. De
uiteindelijke bestemming moet nog worden bepaald.

Foto’s: de
materialen op
transport naar
Witharen en onze
Vietnamese
collega’s helpen
een handje mee bij
de demontage
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Viering 10 jarig bestaan van de Stichting

Op 31 mei 2007 is onze Stichting opgericht door
Casper en Rineke van Ommen en Jacques en
Eveline van Paassen. In 2017 bestond onze
Stichting dus 10 jaar.
De vrijwilligers en sponsors hebben op 27 oktober
dit feit met trots gevierd in Het Wapen van Utrecht
te St. Jansklooster.
Er is in deze 10 jaar heel veel tot stand gekomen.
Op dit moment lopen er nog meerdere projecten in
Suriname, Guyana, Vietnam en Mozambique.
Recent zijn projecten afgerond in Moldavië en
Senegal. De Stichting heeft deze 10 jaar ook nog
resultaten geboekt in Servië, Roemenië, Jordanië
en Lesotho
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Het feest was nog nauwelijks begonnen, Renee Rook (sponsor Rook Pijpleidingbouw BV) droeg
als start een gedicht voor, of we werden verrast door de burgemeester van Steenwijkerland, Rob
Bats. Deze voegde een ridder toe aan zijn gemeente door onze voorzitter Casper van Ommen de
koninklijke onderscheiding op te spelden van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De
burgemeester hield een indrukwekkende speech waarin de grote betrokkenheid van Casper bij
derde wereld drinkwaterproblemen met verve werd ingekleurd.
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Ook werden we als vrijwilligers en
sponsors verrast met het bezoek van
twee van onze dankbare ontvangers
van onze kennisondersteuning en
materialen: Alwin Linger van de
Surinaamse Waterleiding
Maatschappij en Truong Ngo van het
Vietnamese drinkwaterbedrijf
HoWaCo.

Naast goede wensen van onze
collega’s uit Mozambique liet
Theo Goedhart (oud directeur
SWM) zijn felicitaties
overbrengen en wenste alle
vrijwilligers een inspirerende en
succesvolle toekomst
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Wij danken diverse vrijwilligers en sponsorbedrijven voor de ontvangen giften.

Voor vragen over de nieuwsbrief neem dan contact op met Theo Smit: vtsmitsalters@gmail.com
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