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Nieuwsbrief december 2018 

 

Beste lezers, 

Vrijwilligers en bestuur zijn zich al aan het warm draaien voor het nieuwe jaar.  Maar eerst in deze 

nieuwsbrief een terugblik over het afgelopen half jaar. 

Casper, Henry en Theo hebben afgelopen zomer stil gestaan bij het reilen en zeilen van de Stichting 

en de activiteiten van de stichting geëvalueerd.  

Het fundament, waarop de stichting is gebouwd, is het inzamelen, selecteren, gebruik klaarmaken en 

leveren van 2
e
 hands drinkwatermaterialen. Hierdoor worden drinkwatervoorzieningen, in landen waar 

het minder goed geregeld is, verbeterd en tegelijkertijd wordt door de stichting duurzaamheid 

vormgegeven. Deze activiteit kan alleen in stand worden gehouden door donaties van o.a. 

waterleidingbedrijven en leveranciers (dank hiervoor!!) en nog belangrijker: door de inzet van onze 

“harde kern” vrijwilligers elke maandagavond.  

Twee aanvullende activiteiten zijn: 

1. Het leveren van kennis en kunde. Deze activiteit loopt al langer en heeft in contractvorm twee 

testjaren gehad in Guyana. Dit heeft geleid tot heroverweging en aanpassing van de aanpak. Het 

contract met GWI (Guyana Water Inc.) is opgezegd. Nieuwe kansen worden besproken. 

2. De tweede aanvullende activiteit, het plaatsen van Plug&Play watertorens is nog nieuw. Het 

inzetten van de watertoren zal zich proefondervindelijk verder moeten ontwikkelen. 

 

We zijn al 25 jaar actief in Suriname en daar gaan we komend half jaar bij stil staan samen met de 

enthousiaste “harde kern” vrijwilligers. De lange samenwerkingsrelatie met Suriname en de 

Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is ook aanleiding om onze steun toe te zeggen aan 

een school met 250 leerlingen in de binnenlanden van Suriname.  

 

Het bestuur. 

 

Overzicht van de activiteiten vanaf juli 2018 tot nu toe: 

Juli/Augustus  Evaluatie van de activiteiten door het bestuur 

 Eindrapportage project Senegal t.b.v. Wilde Ganzen 

September  Start afbreken watertoren te Witharen 

 Bezoek Casper aan GWI, Guyana en aan Afobakaschool te Suriname 

 Container naar Vietnam met o.a. noodstroomaggregaat 

Oktober  3 avonden demontage buizen te Engelse Werk en op transport naar Witharen 

 22-10 Dwayne Shako (GWI) op bezoek bij WioW Witharen 

November  Opzeggen MoU met GWI (Guyana Water Inc.) 

December 

 

 Start rehabilitatie regenwatervoorziening Afobakaschool, Suriname 

 Voorbereiding boren put bij Afobakaschool, Suriname 

 

Het bestuur van de Stichting Water is our World 

wenst u en uw naasten  

een gezond en voorspoedig    

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipjJm6h6LfAhUSYlAKHRu9DBsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/photo_107188419_year-2019-with-reflections-on-water.html&psig=AOvVaw37al5k8Lvf8qp0BHjCOSya&ust=1544970850009454


Pagina 2 van 12 
 

Nieuwsbrief Water is our World, december 2018 

 
 

 

 

Ondersteuning Basisschool OS Afobaka, Kraka, Suriname 

Oktober 

 

Verslag van Casper: 

Tijdens mijn werkbezoek aan Suriname in september/oktober voor Rook Pijpleidingenbouw werd ik 

benaderd door Gwenny van Kogelenberg.  Gwenny had mijn telefoonnummer gekregen van Herman 

Sluiter. Herman heeft vorig jaar in haar B&B gelogeerd op doorreis naar Guyana en leest nog 

regelmatig haar blog. 

Gwenny zet zich met hart en ziel in voor de basisschool OS Afobaka bij haar in de buurt. De kinderen 

van deze school (ongeveer 250) worden regelmatig naar huis gestuurd in de droge tijd omdat er geen 

water beschikbaar is. Er is ook geen elektriciteit. Gwenny vroeg om tips en tricks voor het herstel van 

de watervoorziening. Om inzichtelijk te krijgen waar de problemen liggen togen Rineke en ik op een 

zondagmiddag richting Brokopondo. De school ligt t.o. lichtmast 64. Hoe schrijnend: de 

elektriciteitsmasten lopen vanaf het Brokopondomeer langs de school naar de stad.  Maar er zijn geen 

aftakkingen, dus de bevolking in het binnenland moet het veelal zonder elektriciteit stellen.  

 

Gwenny en haar man Jos stonden ons al op te wachten. De eerste indruk aan de buitenkant van de 

school is redelijk. Opvallend is dat speeltoestellen etc. ontbreken. En na een blik in de lokalen zagen 

we dat de vloeren en de meubels helemaal uitgeleefd zijn. Ook de sanitaire voorzieningen liet heel 

veel te wensen over. Ook bleek er een groot gebrek aan schoolspullen.   

Maar ik kwam hier in eerste instantie voor water. Er stonden een 6-tal zgn. durotanks. Erg beschadigd. 

Durotanks vangen het regenwater op wat vanaf het dak komt. Dit systeem wordt in Suriname veel 

toegepast in de buitengebieden. Ook in Suriname lijkt het klimaat van slag en was het heel droog en 

de tanks leeg. De dakgoten waren op zich al zo lek als een mandje, dus als het al regent kan lang niet 

alles worden benut. Gwenny vertelde dat ook de buurt regelmatig gebruik maakt van dit water. Op zich 

begrijpelijk als je zelf niets hebt, maar dit komt het onderwijs voor de kinderen niet ten goede.  

Geen water, geen les. 
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Inwendige schoonmaak van de Duro tanks 

     

 

Vanuit het bestuur van WIOW is de toezegging gedaan om, in het kader van onze 25-jarige 

aanwezigheid volgend jaar in Suriname, het schoolmeubilair te vervangen dan wel te laten renoveren. 

Hiervoor hebben we contact opgenomen met de Stichting Unu Pikin (onze kinderen) die zich sinds 

2003 inzet voor de kinderen van Suriname en een bijdrage levert aan het verbeteren van onderwijs in 

Paramaribo, zij doen dit vanuit de sociale werkplaats. De werkplaats heeft een meubel, (school-) 

boeken en fietsenafdeling. 

 

 

Wilt u meer lezen over de school of Gwenny en Jos steunen,  

ga dan naar www.bloggen.be/afobakaschoolwilvooruit 

Meer weten over de sociale werkplaats? Zie dan hun website: www.stichtingunupikin.nl 

  

Inmiddels hebben we ook besloten om volgend jaar te werken aan een permanente, meer betrouwbare 

drinkwatervoorziening door middel van een put. Grondwater als bron voor betrouwbaar, schoon 

drinkwater en het hele jaar beschikbaar. Hierbij wordt ook gekeken naar de behoefte van de 

omwonenden. Tevens willen we de sanitaire voorzieningen van de school verbeteren.  De nu onder 

handen genomen hemelwatervoorziening kan dan blijvend ingezet worden voor toiletspoeling.  

Voor de put hebben we de hulp gevraagd van de SWM (Surinaamse Waterleiding Mij). Deze is al 

toegezegd, dank SWM !! 

 

Bij Gwenny en Jos thuis heb ik de toezegging gedaan 

om vanuit de stichting in eerste instantie het materiaal 

voor het herstel van de hemelwatervoorziening te 

verzorgen.  

Een week na ons bezoek werd  er al driftig gewerkt aan 

het herstellen van de Durotanks. 

Kenneth Oostvriesland van Hydrolink Solutions 

(dochter van Rook internationaal) heeft toegezegd om 

te bemiddelen met de leveranciers en om ons als 

contractor te ondersteunen in deze.  

 

Plaatsen van een nieuwe tapkraan 

 

 

http://www.bloggen.be/afobakaschoolwilvooruit
http://www.stichtingunupikin.nl/
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In de loop van het nieuwe jaar hebben we het plan om als stichting, met het oog op 25 jaar 

samenwerking met Suriname,  een werkbezoek te brengen aan de school om de 

drinkwatervoorziening, wasbakjes in lokalen en sanitaire plannen verder vorm te geven en te kijken 

wat we als stichting nog meer kunnen betekenen 

voor de school. 

 

      

 

Kenneth bij de locatie van 

de nieuwe put mede 

bepaald in samenwerking 

met de leerkrachten.   

Oproep om Gwenny en Jos te helpen: 

 

Heeft u goede spullen voor de school?  

Te denken valt aan schoolborden, 

prikborden, klokken, groepstafels, stalen 

kasten, praatplaten, speeltoestellen, 

vegers enz 

Maar ook woordenboeken, honderdvellen,  

werkmateriaal (b.v. (kinder-)scharen, lijm, 

verf, crêpepapier, wol, vouwblaadjes, 

karton, prikmat, linialen, kladblok etc.) of 

sportmateriaal (b.v. ballen, turnmateriaal, 

linten, springtouw, hoepels etc) 

Mail dan naar Theo: 

vtsmitsalters@gmail.com 

of bel 0610892960 

https://onderweg9.webnode.nl/_files/200000316-0605a06ff5/dsl10w9.jpg
mailto:vtsmitsalters@gmail.com
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Opzegging MoU (Memorandum of Understanding) tussen GWI en de Stichting 

Augustus - November 

De ondertekening van de MoU tussen GWI (Guyana Water Ltd) en de Stichting op 10 november 2016, 

was het startsein voor de ondersteuning van GWI.  

De Stichting heeft in de beginperiode vol ingezet: door Casper en Jacques is een cursus zuivering 

gegeven bij GWI; een delegatie van 5 personen is op missie geweest in Nederland; een aantal GWI 

zuiveringen is doorgelicht; verbetervoorstellen zijn gerapporteerd; Theo heeft 3 maanden op locatie 

ondersteuning geleverd op het gebied van NRW (Non Revenu Water), boren en strategie. Ook is 

begeleiding gegeven aan de supervisie van GWI bij boringen.  

 

Al tijdens deze activiteiten maar vooral er na bleek hoe moeizaam de communicatie verliep met GWI. 

Aangezien het laatste jaar niet of nauwelijks contact is gezocht vanuit GWI, was het voor de stichting 

niet meer zinvol om op nadere samenwerking te wachten.  In augustus hebben we beëindiging van 

het contract per november aangekondigd. Reden voor Dr. Charles (CEO GWI) om Casper uit te 

nodigen. Na enige discussie ter plekke was begrip voor het standpunt van de Stichting en is door 

Casper de toezegging gedaan dat, wanneer er behoefte is aan advies of ondersteuning, we vanuit de 

stichting op verzoek nog steeds zullen klaarstaan.              

 

.  

 

Bezoek Casper aan  GWI in Guyana 

September 

 

Op verzoek van Dr. Charles (CEO GWI) heeft Casper een bezoek gebracht aan Guyana om naast het 

bespreken van de opzegging van de MoU ook tips en tricks te geven op diverse locaties en 

pompstations. 

 

Hierbij het verslag van Casper: 

Op pad met Dwayne Shako, directeur Operations van GWI:  

 

 

 

 

 

 

Verslag Casper: 

Na terugkomst in Georgetown viel mij 

op de laatste avond een warm onthaal 

ten deel door de GWI mannen 

waarmee ik de laatste jaren een relatie 

heb opgebouwd, die zeker in stand zal 

blijven de komende jaren. 

Op de foto: rechts bovenin Roy Codette 

waarmee ik in  1994 samengewerkt 

heb bij de SWM en later bij de GWI 

Al die jaren zijn we in contact gebleven. 

Productielocatie Nieuw Amsterdam,  in 1996 gebouwd is met financiële hulp vanuit Engeland, is 

gelegen bij de Berbice River (hier komt het spreekwoord vandaan: “naar de barrebiesjes gaan” wat “kapot 

gaan” betekent vanwege het moordende klimaat). 

De bedrijfsvoering is in die jaren niets veranderd dan dat er 2 beluchtingsunits bijgeplaatst zijn voor PH 

correctie in plaats van kalkmelk. Processtappen: beluchting, bezinking en filtratie.  Er is veel doorslag van 

ijzer.   Na advisering bij eerdere bezoeken  in 1998 en 2016 is er nu iets aan het veranderen.  Dwayne 

heeft de oude filterinstallatie omgebouwd en van een waterverdeelleiding voorzien. Ook kan er met lucht 

gespoeld worden.  De resultaten zijn veelbelovend: FE inkomend water 6mg/l en gefilterd water 0,02 mg/l 
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Filterinstallatie Nieuw Amsterdam na rehabilitatie met versproeiïng. 

Dwayne is erg blij met het resultaat en is naast Nieuw Amsterdam al andere locaties aan het 

ombouwen. 

 

In 2017 heeft de Stichting 6000 door Presikhaaf gerehabiliteerde watermeters (zgn. natlopers) 

geleverd aan GWI. Deze raakten na plaatsing in het net vervuild door het niet goed gezuiverde water. 

Een paar watermeters, vervuild met ijzeroxide,  hebben we als voorbeeld gedemonteerd en 

schoongemaakt. Hierna hebben we voorstellen gemaakt om de demontage en montage met 

hulpgereedschappen te doen. Inmiddels zijn in het district Nieuw Amsterdam 2 watermeter-

schoonmaakploegen aan het werk voor het weer functioneel maken van de watermeters. 

 

      
Vervuilde meter + Voorstel hulpgereedschap voor montage en demontage van de watermeter. 
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Tijdens mijn bezoek ben ik met Dr. Charles en zijn binnenlandteam naar Mabaruma geweest . 

Mabaruma ligt in het noorden links tegen de grens van Venezuela aan. Je vliegt er met een 

propellervliegtuigje in een paar uur naar toe. 

De watervoorziening had capaciteitsproblemen. Het water stroomt vanuit een kreek ondergronds naar 

een springbox (bronwater opvangbak).  De springbox was al herhaaldelijk schoongemaakt aan de 

binnenkant maar dat had geen capaciteitsvergroting opgeleverd. Tijdens het droogpompen van de box 

als actie tijdens het bezoek aan de locatie bleek al snel dat er weinig toevoer van water was. 

 

 De springbox 

 

 

Na de verborgen, overgroeide kreek opgezocht te hebben bleek dat de ondergrondse toevoer van 

water naar de box dichtgeslibd was met sediment, hetgeen de doorlaat van water belemmerde. 

Al snel werd een kraan geregeld voor het opschonen en openmaken van de kreek.  

De volgende dag was de waterproductie van 2 uur naar 6 uur per dag verhoogd. Dit gaf direct al lucht 

terwijl er nog meer verbeteringen aangaande de waterproductie op de lijst stonden. Bij navraag bleek 

dat er in het verleden half jaarlijks de kreek ontdaan werd van slib en begroeiing. Dit was door het 

wegvallen van niet gedocumenteerde kennis en personeelswisseling lange tijd niet meer gebeurd. 

 

Op de terugweg naar het vliegveld bij de stalen watertoren gestopt die lek bleek te zijn op diverse 

plaatsen. Na enig beraad is er besloten om een deel van de zijwand weg te halen zodat er durotanks 

naar binnen gebracht konden worden. De tanks worden dan onderling gekoppeld en aan gesloten op 

de vul/val leiding van de bestaande toren. 

Door deze actie is er weer een lekvrije reservoir op hoogte gecreëerd. 
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Dr. Charles bij het inwendig schoonmaken van de box.   Defecte watertoren Mabarumba 

 

Al met al was het voor alle partijen een vruchtbare missie. 

 

 

Bezoek Casper aan SWM (Surinaamse Waterleiding Mij) 

Oktober 

 

Verslag Casper: 

Op de terugweg vanuit Guyana heb ik ook de SWM bezocht. 

Er is met name over de materialenvoorziening voor de toekomst gesproken en heb ik een bezoek aan 

het magazijn gebracht waar ze bezig waren materialen uit de laatst gestuurde container te sorteren. 

Het magazijn is een professioneel goed geordend onderdeel van de SWM geworden. 

 

 

        
Gesorteerde materialen            Een trotse Lebato bij de geleverde materialen 
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De werkzaamheden lopen in Nederland ondertussen gewoon door 

Juli t/m December 

 

In september is er een container vertrokken met bestemming HoWaCo in Vietnam. In de container 

o.a. een noodstroomaggregaat. 

Op 15 november kregen we bericht dat de container veilig was aangekomen bij HoWaCo 

         

 

 

 

 

Het laden van de container naar Vietnam, altijd weer een heel secure klus, elke cm² is er een. 

Het laden van 

de container 

naar Suriname 
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Definitieve afronding Project Abéné, Senegal 

Augustus 
 
 
Afgelopen zomer is op verzoek van Wilde Ganzen, onze sponsor in dit project, een eindverslag 
opgesteld van Fase 2 van project in Senegal. 
 

Het in de eindrapportage samengevatte resultaat: 

De drinkwaterlevering in Abéné e.o., Kataba,  Diouloulou  en Kafountine is hersteld c.q. aangelegd en 

veilig drinkwater is 24 uur per dag beschikbaar. Totaal zijn ca. 10.000 mensen van veilig en 

betrouwbaar drinkwater voorzien. 

De inspanningen hebben geleid tot een verbetering van de gezondheid van de dorpelingen, met name 

van de allerjongsten. Volgens de verpleger van het dorp Abéné, opgetekend in 2011, is de 

kindersterfte met 90 % afgenomen. De hoofd van de lagere school bevestigt in 2011 de verbeterde 

gezondheid onder de schoolgaande kinderen, de absentie is drastisch afgenomen evenals het aantal 

aspirientjes dat hij in het verleden dagelijks moest uitdelen. 

 

De “harde kern” uit Witharen is op 

Vitens pompstation Engelse Werk 

1x overdag en 3 avonden aan de 

slag gegaan om RVS buizen, 

filterketelbordessen, rekken en 

klimkooien te demonteren. Daarna 

is alles naar Witharen 

getransporteerd. Daar is alles 

gesorteerd en schoongemaakt. Een 

deel is ingeladen in de container 

naar Suriname t.b.v. de SWM. Deze 

container zal in januari vertrekken.  

 

 

Gedemonteerde RVS buizen wachten op 

pompstation Engelse Werk op transport 

Het laden van de container 

naar Suriname 
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Reactie van Wilde Ganzen: 
Van: Sandra van der Berg - Wilde Ganzen [mailto:SandraB@wildeganzen.nl]  
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 11:41 
Aan: Henry Jansen <henry.jansen@solcon.nl> 
Onderwerp: RE: eindverslag project 2011.0377 
  
Beste Henry, 
Zeer veel dank voor de eindrapportage van project 2011.0377 dat mede door Wilde Ganzen 
gefinancierd is. We zijn blij dat het project goed is afgerond en heeft bijgedragen aan de 
watervoorziening voor 5 dorpen in de Casamance in Senegal en dat deze voorziening nu gerund 
wordt door een goed lopend waterleidingbedrijf.  
  
Ik maak u er nog op attent dat de eindrapportage officieel door de partnerorganisatie in Senegal 
opgesteld en ondertekend had moeten worden. Ondanks het ontbreken van een rapportage van 
de partner heb ik het  projectdossier nu aan de hand van uw projectrapportage afgesloten. 
  
Namens Wilde Ganzen wens ik Stichting Water is Our World veel succes met haar activiteiten. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
Sandra van der Berg - Wilde Ganzen 
Medewerker Projecten 

 

 

In juli 2018 kregen we bericht vanuit Abené dat één van de beide pompen van het pompstation 
het had begeven. Men vroeg om advies. Uiteindelijk hebben we moeten besluiten dat de pomp 
vervangen zou moeten worden. Via een bedrijf in Banjul is er door de Stichting een nieuwe pomp 
geleverd welke door de medewerkers zelf geplaatst is.  

 

mailto:SandraB@wildeganzen.nl
mailto:henry.jansen@solcon.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOjavE3uXeAhUG_KQKHV7DCUAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geef.nl/nl/doel/wilde-ganzen/acties&psig=AOvVaw12T2trNwQn9MS9eANty6n6&ust=1542898326470622
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Vraag aan Johan Rook: Hoe gaat het ondertussen in Mozambique? 
December 
 

Reactie Johan: 

Nou laat ik beginnen met ons gezinnetje hier in Mozambique, daarmee gaat het uitstekend, Qua 

familie omstandigheden in de Nederlanden, was het een roerend en bedroevend jaar. Vele malen 

bezocht maar vaak niet voor plezier.. daar kan 2019 danig verandering in brengen. 

Daarentegen gaat het goed met ons bedrijfje Servicós de Agua-Rook (SDA). Veel verschillende 

werkzaamheden zijn verricht dit jaar: bronnetjes geboord, bronhuisjes gebouwd, bronpomp solar 

systeem geïnstalleerd, Project: bronnetjes gereinigd, schakelboxen vernieuwd en chloordosering 

installatie geïnstalleerd voor AIAS,  Project:  pijpleiding 200 mm aangelegd door Beira stad  met alle 

aanverwante werkzaamheden, En! bronnen gereinigd voor de grote kolenmaatschappij VALE in Tete. 

Daarbij zijdelings nog wat opzichterswerk verricht bij, o.a. bij bronboringen door andere bedrijven. 

 

Na wat meer ondiepere boringen begin dit jaar, had ik besloten om tijdelijk te stoppen met bronboren 

en  eerst informatie uit te wisselen met een bekend boringbedrijf in Nederland. 

Alle verkregen informatie tot nu toe was gegeven door zuigboorspecialisten ( ik werk met een 

spoelboormachine) en natuurlijk zitten daar zeer zinvolle zaken tussen, daarvoor ben ik hun natuurlijk 

zeer dankbaar, maar toch was ik er na verloop van tijd zeker van dat er dingen niet gingen zoals ze 

eigenlijk gaan moesten. 

Gelukkig, na uitleg aan het Nederlandse bedrijf, kon ik een afspraak maken voor het moment dat ik 

weer even in Nederland zou zijn. Ik had daar een afspraak met een van uit de meer oudere garde 

boormeester,  80% deed hij spoelboringen en zo nu en dan een zuigboring. 

Hij gaf ook aan dat spoelboren toch wel even wat anders is dan zuigboren. Ik had een hele lijst met 

twijfelzaken opgeschreven en meegenomen, en hem uitgelegd hoe ik mijn boringen uitvoerde. 

Eerst lekker aan de koffietafel en later rondlopend over het grote bedrijfsterrein kreeg ik vakkundige 

uitleg, soms met heel simpele voorbeelden waardoor je gelijk snapt waarom het op onze machine niet 

werkte zoals het eigenlijk moet werken. Voor hem allemaal gesneden koek, voor mij super leerzaam. 

Ik ben het bedrijf en de boormeester dankbaar dat ze mij wilden ontvangen en zo diepgaande 

informatie wilden verstrekken. Al deze informatie laten we begin 2019 los op onze boorauto. Ik heb er 

het volste vertrouwen in dat daarna boren veel leuker wordt en geen nachtmerrie meer is hahaha. 

 

Wat er voor 2019 nog meer op het program staat is dat de Plug&Play solar watertoren uit Witharen 

vertrekt naar Mozambique. Ik heb een gesprek gehad met Casper, daarin aangegeven dat wij hier 

voor een degelijke locatie zouden zorgen. Met degelijk bedoel ik te zeggen, een locatie waar het ook 

echt nodig en zinvol is om dit op te bouwen en te schenken. Die locatie is inmiddels gevonden, niet zo 

ver vanaf Beira stad , waar men veraf van een watervoorzienig leeft. 

Vele al door de stichting  toegestuurde materialen zullen dan een nuttige herbestemming vinden. Een 

van de doelen tussen de samenwerking van WIOW en SDA. Wanneer dit gaat plaats vinden in 2019 

staat nog niet vast. 

 

Tot zover een korte update over Mozambique. 

Graag wil ik een ieder bedanken voor het beantwoorden van toegezonden vragen. 

Met name aan oud Vitens collega’s, de mensen van Witharen speciaal,    bedank mannen… 

 

Wij “Carmen, Johan en onze dochter Lira” wensen jullie allen goede feestdagen en een goed 2019. 

 

 

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

mailto:vtsmitsalters@gmail.com

