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Nieuwsbrief juli 2018 

 

Beste lezers, 

In mei hebben we als stichting afscheid genomen van ons bestuurslid: Jacques van Paassen, omdat 

hij naar Amsterdam verhuist (zie hierover verderop in de nieuwsbrief).  

In onze inzet van materialen gaat er wat veranderen: 

De door ons ontwikkelde Plug&Play solar-watertoren (zie 2 foto’s op pagina 3) is goed door de 

testfase in Nederland gekomen en zal nu op transport gaan voor een praktijk testfase, vermoedelijk in 

Mozambique. Dit stelt ons meteen de vraag hoe we deze solar-watertoren in de nabije toekomst 

kunnen gaan inzetten bij dorpen met een slechte of geen watervoorziening.  

Door deze ontwikkelingen heeft het bestuur zich de vraag gesteld: hoe gaan we de continuïteit van 

onze stichting borgen, ook voor de langere termijn? De discussie is net opgestart zowel binnen het 

bestuur als met een aantal van onze meest betrokken vrijwilligers. Het resultaat wordt stof voor de 

volgende nieuwsbrief. 

Het bestuur. 

 

Nu de terugblik: 

De activiteiten vanaf januari 2018 tot nu toe: 

 

Januari  vertrek container naar Vietnam met RO (Reverse Osmose) installatie 

 Vrijwilligerszaterdag 12 januari  

Februari  evaluatiebezoek Casper en Branislav aan arseenverwijderingsinstallatie te Servië 

Maart  missie Armin aan Vietnam 

 Bezoek Casper en Theo aan Max Maakt Mogelijk + donatie 300 watermeters  

April  Presentatie op de Beursvloer Zwolle  

 Vrijwilligerszaterdag 21 april 

Mei  Afscheid Jacques van Paassen als bestuurslid 

 2
e
 partij van 5000 watermeters vertrekt naar Kenia  

 Vertrek container naar Suriname incl. 1500 watermeters 

Juni  Vertrek filters voor fluoride verwijdering naar Bongo 
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Vrijwilligers in Witharen 

januari-juni 

 

Zo iedereen weet komt elke maandagavond een” harde kern” van vrijwilligers bijeen in Witharen om 

materialen te sorteren en gereed te maken voor verzending. Deze groep is een belangrijke drijvende 

kracht achter de stichting. Zij verzetten heel veel werk waarvoor oprechte dank. 

Vanwege het vele werk dat er moet gebeuren, kwam deze groep ook op een zaterdag in januari en in  

april bij elkaar. Centraal stond die dagen het schoonmaken, sorteren en verzendklaar maken van 

leidingwerk en materialen met als eindbestemming Suriname en Vietnam. Daarnaast is aandacht 

besteed aan het optimaliseren van de Plug&Play solar-watertoren. 

 

 

    
Foto’s april: Het laden van de container voor Suriname 

 

 

 

 
Foto april: vertrek van 5000 watermeters naar Kenia 
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Foto april: het verbeteren van de Plug&Play solar-watertoren 

 

 

Dit half jaar zijn weer de nodige containers vertrokken met bestemming Vietnam, Kenia en Suriname 

 

 

    
Foto januari: Vertrek naar Vietnam en aankomst in Vietnam van de container met RO-installatie 

(zuiveringssysteem Reverse Osmose)  

 

 

 

De arseen verwijderingsinstallatie in Servië 

Februari 

Eind februari bezocht een gezamenlijk team van Water is our World en IHE Delft: Yness Slokar, 

Casper van Ommen en Branislav Petrusevski, de sinds vijf jaar functionerende arseen 

verwijderingsinstallatie in Backi Vinogradi vlak bij Subotica. Hier volgt het verslag van Branislav: 
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Hoewel de inspectie van de installatie aan het licht bracht dat functioneren en onderhoud van de 

installatie niet optimaal is, is het afgeleverde drinkwater van uitstekende kwaliteit en voldoet het aan 

alle kwaliteitsrichtlijnen voor drinkwater.  

Het doel van het bezoek was om de 

installatie te inspecteren, foto’s en video’s te 

maken voor educatieve doeleinden bij IHE-

Delft en een ontmoeting met de 

vertegenwoordigers van de lokale bevolking.  

Verslag: 

De installatie is gebaseerd op IHE ADART 

arseen verwijderingstechnologie en is 

grotendeels een donatie van de Stichting 

Water is our World, met steun van het 

Waterleidingbedrijf Subotica, IHE Delft en 

Aqua Delft. De installatie is in bedrijf 

gesteld in juni 2012 en draait sindsdien 

continu. 

De installatie behandelt complex 

samengesteld grondwater met een 

extreem hoge arseenconcentratie (≤ 

250µg/L) en verhoogde concentraties ijzer 

en ammonium. De installatie voorziet de 

bevolking van het dorp Backi Vinogradi 

van goede kwaliteit drinkwater. 

 

 

Uit het overleg met het Community Centre van 

Backi Vinogradi bleek dat de bevolking de 

kwaliteitsverbetering zeer waardeert. De kleur 

veroorzaakt door het ijzer is verdwenen en de 

smaak is aanzienlijk verbeterd. Hoewel de 

aanwezigheid van arseen in het water niet 

visueel waargenomen kan worden of kan 

worden geproefd, is de bevolking zich bewust 

van de negatieve gezondheidsaspecten van 

arseen en is men blij dat er nu arseenvrij 

drinkwater beschikbaar is. De voorzitter van het 

Community Centre heeft als blijk  van 

waardering een bedankbrief verstuurd aan de 

Stichting Water is our World en aan IHE Delft 

voor de levering van de 

arseenverwijderingsinstallatie 
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Foto: besturingsinstallatie arseenverwijderingsinstallatie 

 

Armin op missie in Vietnam 

April 

 

Het eerste project dat Armin heeft bezocht is te Soc Trang in de Mekong Delta.  

Pernam (het door de stichting ondersteunde ingenieursbureau van Truong Ngo c.s.) heeft hier in 2017 

met ondersteuning van onze vrijwilligers: Bas Rietman en Jacques van Paassen, een RO (Reverse 

Osmose) installatie gebouwd als onderdeel van een project van VEI (Vitens Evides International).  

Daar de techniek van RO nieuw is voor Soc Trang Waterleidingbedrijf ondersteunt Pernam de 

komende twee jaar in het onderhoud en beheer van de installatie. 

Ter plekke heeft Armin adviezen en training gegeven aan het personeel van Soc Trang 

Waterleidingbedrijf in het schoonmaken van de membranen van de RO installatie. De RO installatie 

verwijdert de te hoge zoutconcentraties uit het drinkwater. In de droge periode neemt de afvoer van de 

Mekong rivier af waardoor zout water vanuit zee via de rivier het land binnendringt en de kwaliteit van 

het bij Soc Trang ingenomen water negatief beïnvloedt.  

 

 

 

 

De vraag rijst of in de toekomst op 

deze manier de kwaliteit van het 

water geborgd is met name met 

betrekking tot de arseen verwijdering 

als het onderhoud en beheer in de 

toekomst niet verbetert. Daarnaast is 

het arseen absorptiemiddel al 6 jaar 

in gebruik en is geleidelijk toe aan 

vervanging. 

 

Armin: De oorzaak van de vervuiling was het 

uitvallen van de antiscalant dosering waardoor 

zouten zich hebben kunnen afzetten op het 

membraan. Daar er geen flowmeter aanwezig is 

was het advies: een duidelijke dagelijkse 

monitoring te doen op het niveau van de 

antiscalant-voorraad.  De demonstratie van 

zuurreiniging, welke door vele aanwezigen 

gevolgd is, had niet het gewenste resultaat. De 

voedingsdruk was nadien onvoldoende 

afgenomen. Er is dus besloten na overleg met 

Bas Rietman om de week na mijn 

aanwezigheid  ook nog een loogreiniging uit te 

voeren. Ook nu wel een afname in voedingsdruk 

maar toch nog onvoldoende. De vervuiling blijkt 

hardnekkiger te zijn dan gedacht 
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Daarna was Armin te gast bij Howaco en heeft hun geholpen bij de verbetering van een hogedruk-

spuitkop ten behoeve van het regenereren van een pompput. Met de verbeterde spuitkop heeft het 

personeel van Howaco vervolgens een filterbuis van een pompput in Binh Dinh (in centraal Vietnam) 

van binnen uit met hoge druk schoongespoten. Deze schoonmaak was een vervolg op een eerdere 

putregeneratie sessie. Deze eerste sessie werd begin dit jaar begeleid door Casper van Ommen. 

         
Foto’s: de verbeterde spuitkop 

 

De capaciteit van deze put is na twee regeneratiesessies aanzienlijk verbeterd ( van 3 m3 per m’ 

pompfilter naar 25 m3 per m’). 

Armin: Ik ben heel blij en een hele ervaring rijker dit te hebben mogen doen voor de stichting. 

 

 

Voortgang van het defluoridatieproject in Bongo te Ghana 

juni 

 

Verslag van Branislav : 

De aanwezigheid van fluoride in grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater en in concentraties 

welke de WHO gezondheidsrichtlijn overschrijden vormt een ernstige bedreiging voor de 

volksgezondheid en wordt geassocieerd met gevallen van fluoridegerelateerde gezondheidsrisico's, 

waaronder fluorose in de tand en het skelet. Naar schatting worden momenteel ca 200 miljoen 

mensen in ontwikkelingslanden waaronder Ghana blootgesteld aan te hoge fluoride concentraties in 

drinkwater 

 

IHE Delft is gestart met het Bongo Grondwater Fluorideverwijderingsproject  in nauwe samenwerking 

met Water is our World en met het Bongo Districtsbestuur en RSS In God We Trust (beide uit Ghana). 

Het belangrijkste doel van het project de condities te bepalen waaronder succesvol IHE fluoride 
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verwijderingsfilters geplaatst kunnen worden in de regio Bongo. Het project wordt gefinancierd door 

Via Water en ondersteund door IHE Delft en Water is our World. 

   

 

De stichting WioW, met de sleutelrol van Casper van Ommen, leverde vervolgens alle belangrijke 

componenten voor 10 familie- en 1 school fluorideverwijderingsfilters die onder de 

veldomstandigheden in Ghana zullen worden getest. Ook het transport van alle componenten is door 

de stichting verzorgd. Daarnaast vond een training plaats van IHE Delft Post Doc fellow Abdulai Salifu 

voor de montage en bediening van de filters (Fig. 2). Naar verwachting zullen de componenten in de 

eerste helft van juni in Ghana aankomen en begint de praktijktest  in juli. 

 

Afscheid Jacques van Paassen als bestuurslid 

Mei 

   

 

 

 

De afgelopen  maanden zijn 

gezamenlijk door IHE Delft 

en Water is our World 

familie- en schoolfilters 

ontworpen (zie foto 1). De 

familiefilters hebben 

voldoende capaciteit om 

fluoride te verwijderen voor 

een standaard familie in het 

Bongo District 

(waterverbruik ≥ 50 L/dag) 

terwijl het schoolfilter een 

drinkwatercapaciteit heeft 

voor ten minste 500 

schoolgaande kinderen. 

  

Jacques heeft aan de wieg gestaan van de 

oprichting  van de stichting, nu al weer 11 jaar 

geleden. Al die tijd is Jacques  als lid van het 

bestuur nauw betrokken geweest bij al het werk 

van de stichting.  

Nu verhuizen Jacques en Eveline naar 

Amsterdam, en dat is voor Jacques een natuurlijk 

moment om op te stappen als bestuurslid van de 

stichting. 

Bedankt Jacques voor je inzet al die jaren voor de 

stichting. We wensen jullie namens het bestuur en 

alle vrijwilligers een mooie tijd op jullie nieuwe 

woonplek. 
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Brief van Jacques: 

Afscheid van de stichting Water is our World 

Na 18 jaar vrijwilligerswerk, waarvan 11 jaar voor de stichting,  heb ik in mei mijn werkzaamheden 

beëindigd.  Directe aanleiding voor mijn besluit was mijn verhuizing van Zwolle naar Amsterdam. De 

toegenomen afstand maakt de praktische inzet van mij voor de stichting moeilijk en dat geldt ook voor 

het onderhouden van de noodzakelijke persoonlijke contacten met de vrijwilligers van de stichting. 

Gelukkig heeft de stichting in Bas Rietman een waardige opvolger voor mij gevonden als het gaat om 

de kennis van de zuivering van water.  

Ik heb genoten van het werk dat we gezamenlijk gedaan hebben in de diverse landen in de wereld. 

Het heeft me kennis laten maken met de vele verschillende culturen in Europa, dicht bij huis, maar ook 

in verschillende delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. En met vele leuke en interessante mensen, 

waaraan ik mijn kennis kwijt kon, maar die mij ook wat te bieden hadden.  Met heel veel genoegen kijk 

ik terug op onze projecten, die soms wat moeilijk, maar uiteindelijk steeds met succes konden worden 

afgerond.  Projecten die ook vele duizenden mensen voor het eerst veilig drinkwater bezorgden. 

Projecten die vele mensen weer hoop gaven en zicht op een betere toekomst.  

Ik heb genoten van mijn collega’s bij de stichting die dat allemaal hebben gerealiseerd. Die vaak voor 

het eerst naar het buitenland gingen en te maken kregen met mensen waarmee ze geen woord 

konden wisselen. En toch snapten ze elkaar binnen enkele dagen en werd het werk gewoon 

uitgevoerd en kennis gedeeld.  

Met zeer veel genoegen kijk ik terug op onze gezamenlijke reis met de bus naar Servië, waar de 

opening van de drinkwaterinstallatie voor arseenverwijdering voor Backi Vinogradi  gevierd ging 

worden. Een prachtig feest, samen met de Nederlandse ambassadeur in Servië, een Servische 

minister en de burgemeester van het dorp. Maar ook de busreis! Zelf zou ik nooit voor de bus kiezen, 

maar ik heb genoten van zowel de heen- als terugreis. En dat was vooral te danken aan jullie 

gezelschap; alle vrijwilligers met partners. 

Dat de installatie na ons vertrek stilgelegd werd en pas twee jaar later weer in bedrijf is gesteld, was 

misschien typerend voor ons werk. De plaatselijke belangen zijn voor ons soms ondoorgrondelijk. 

Maar wat uiteindelijk telt is toch het resultaat. En dat is dat de mensen veilig drinkwater krijgen en dat 

is ons voor zo’n honderdduizend mensen toch mooi gelukt. En daar kunnen we met z’n allen trots op 

zijn en daar kijk ik vanuit Amsterdam met genoegen op terug. Dank aan de vrijwilligers, de sponsoren 

en een ieder die bij de stichting betrokken zijn of waren, voor die mooie tijd. 

 

 

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