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De specifieke activiteiten uitgevoerd in de periode 1 januari 2019 tot nu: 

 

Januari  Gerard en Casper op missie in Vietnam voor HoWaCo 

 Boren bij school Afobaka Suriname door SWM 

Februari  School Afobaka Suriname: Vervanging 64 tafeltjes en stoeltjes gereed 

Maart  Vertrek pallet watermeters voor VEI in Ethiopië 

 Rapportage door IHE over project fluoride verwijdering Bongo te Ghana 

 School Afobaka Suriname: hemelwateropvang hersteld 

 Bezoek Dwayne Shako, director operations Guyana Water Company aan de 

vrijwilligers op een maandagavond te Witharen.  

April 
 

 Overdracht van door Ibema gedoneerde afsluiters aan de Stichting  

 Werkbezoek vrijwilligers Suriname 

 Bezoek en gift schoolmaterialen en aggregaat aan Afobaka-school Suriname 

Mei 

Juni 

 Afbreken pilot watertoren te Witharen 

 Vertrek container naar Suriname voor SWM 

 Vertrek container naar Vietnam voor HoWaCo 

 

Beste lezers, 

 

Dit jaar is het voor onze voorzitter Casper 25 jaar geleden dat hij voor het eerst in Suriname kwam. Kort 

daarvoor was, dank zij de inspanningen van Harry Uneken van Waterleiding Mij Overijssel (WMO) en  

Theo Goedhart van de Surinaamse Waterleiding Mij (SWM) een twinning-overeenkomst aangegaan 

tussen WMO en SWM. Nog datzelfde jaar na terugkomst van zijn eerste missie naar Suriname is Casper 

begonnen met het verzamelen en verschepen van materialen. De eerste 10 jaren deed hij dat binnen de 

twinning-overeenkomst WMO–SWM. Daarna 4 jaren als groepje betrokkenen. En de laatste 11 jaren 

binnen de Stichting Water is our World met alle vrijwilligers.  

 

Vanaf het moment dat we in eigen tijd verder zijn gegaan (vanaf 2004) is er door onze mensen met grote 

inzet ontzettend veel werk verzet. Vele transporten vonden hun weg naar Suriname. De 

drinkwatervoorziening rond Paramaribo en de bewustwording van de waterleidingmensen is mede 

hierdoor drastisch veranderd. Nog steeds gaan er elk jaar transporten naar de SWM.  

 

Ondanks dat de meeste vrijwilligers nog nooit in Suriname zijn geweest, kunnen ze zich nog steeds vol 

overgave inzetten voor al die Suriname-transporten. Dit heeft het bestuur ertoe gebracht om met de 

vrijwilligers afgelopen april een werkbezoek aan Suriname te brengen. In de aanloop van dit werkbezoek 

is door de stichting, in het kader van onze 25 jarige aanwezigheid in Suriname, ondersteuning 

toegezegd aan de basisschool Afobaka, gelegen in de binnenlanden van Suriname. Hierover meer 

verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Het bestuur 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXr_ubzvDiAhWGEVAKHcJoAQQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.100pmagazine.nl/tag/zon-zee-strand/&psig=AOvVaw2UWSyVmBxi_77GqqD_lRw2&ust=1560864131488616
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Suriname: ondersteuning Afobaka school: schoolmeubilair 

Januari - februari 

 
  

  

In de vorige nieuwsbrief is verslag gedaan over de 

start van de samenwerking met Gwenny van 

Kogelenberg. In deze samenwerking gaat de 

stichting komend jaar haar en haar man Jos 

steunen met hun inzet voor de Afobaka-school in 

de binnenlanden van Suriname. Een “vergeten” 

basisschool van ca 240 leerlingen waar les geven 

een hele klus is. Bijna alles ontbreekt of moet 

vervangen worden. Elke dag dat er geen water 

beschikbaar is in de opvangtanks, wat veel 

voorkomt in het droge seizoen, sluit de school. 

 

De eerste bijdrage van de stichting was het 

vervangen van het meest rampzalige deel van het  

meubilair. 64 Tafeltjes en stoelen zijn vervangen 

door de sociale werkplaats van de stichting Unu 

Pikin te Paramaribo. 

Ondertussen is er in overleg met de school en 

Gwenny afgesproken om de rest van dit budget 

niet in te zetten voor de rest van het meubilair, 

maar te besteden aan een andere zeer urgent 

ongemak: de gaten in een aantal vloeren in 

klaslokalen. Reparatie van de cementen vloeren is 

nu in de fase van offerteaanvragen. 

 

 

 

 Foto’s boven: het nieuwe meubilair 

 

 

 

Foto links en onder: de cementen vloer vol gaten 

 
 

 

Wilt u meer lezen over de school en de 

ondersteuning van Gwenny en Jos ga dan naar  

www.bloggen.be/afobakaschoolwilvooruit 

 

 

 

http://www.bloggen.be/afobakaschoolwilvooruit
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Suriname: ondersteuning Afobaka school: hemelwateropvang 

Januari – april 

 

   
 Foto: de herstelde regenopvang in Duro-tanks 

 
 

 

 

 

 

 

 

De meest urgente doelstelling van onze 

samenwerking was het herstel van de 

bestaande watervoorziening. Er is geen 

centraal drinkwatersysteem beschikbaar, 

de watervoorziening van de school 

beperkt zich tot de opvang van regenwater 

via het dak. Doordat de goten verrot waren 

functioneerde dit systeem nauwelijks 

meer.  

 

De opvangtanks zijn door de school 

schoongemaakt en door een aannemer op 

goede fundering gezet. De regengoten zijn 

vervangen waardoor al het regenwater 

weer opgevangen kan worden. In maart 

was het nieuwe systeem in bedrijf.  

Kenneth Oostvriesland van Hydrolink 

dochter van Rook BV  coördineerde de 

werkzaamheden voor de stichting. 

 

 
Tegelijk met het herstellen van de goten en de 

herplaatsing van de tanks is ook een waterleiding 

door de klaslokalen aangelegd. Voor het eerst 

hebben 4 klassen een kraantje in de klas voor 

water drinken, handen wassen e.d.. De rest van de 

klassen volgt later. Een opvangbak onder het  

kraantje met afvoer van het water zit ook nog in de 

planning.  

 

Jos heeft ondertussen ook de hemelwateropvang 

van het toiletgebouw verbeterd. Door alle 

reparaties en aanpassingen is de hygiëne op de 

school sterk verbeterd. 

 

Zoals  de vorige nieuwsbrief al meldde,  willen we 

uiteindelijk naar een permanente 

drinkwatervoorziening met gebruik van grondwater. 

Ook willen we rekening houden met de 

waterbehoefte van de buurtbewoners.  

De SWM heeft ondertussen twee putten geboord 

bij de school. Dank jullie wel SWM!! 

De hoeveelheid water die uit die putten kan worden 

gewonnen valt wel wat tegen. Hoe de uiteindelijke 

voorziening eruit gaan zien wordt nog uitgezocht.  

 

Foto: de watervoorziening in een van de 

klaslokalen 

 
Reactie van de directrice Lea Ruimveld:  

Wij hebben sinds de waterinstallatie, 3 maanden 

geleden, geen onderbrekingen meer gehad. Dat 

is voor het eerst in 9 jaren. Mijn grootste zorg, 

die ik al heel lang met mij meedroeg, is door 

jullie weggenomen. 
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 Foto: de boorwerkzaamheden van SWM aan de Afobakaweg bij de school 

 

 

Suriname: werkbezoek en giften aan de OS Afobaka school 

April 

 

Zoals in de inleiding reeds vermeld is de betrokkenheid van onze vrijwilligers bij Suriname groot. Na al 

die jaren van containers vullen (sommige jaren wel 5 of 6 zeecontainers van 12 meter, tot de nok 

gevuld) was het organiseren van een werkbezoek van de meest betrokken vrijwilligers aan Suriname, 

om te kijken hoe de materialen hun weg hebben gevonden, een al lang gekoesterde wens van velen.  

We beperken ons in de nieuwsbrief tot een paar foto’s 

 

Foto’s: Bezoek centraal magazijn SWM en aan pompstation Lelydorp (voormalige zuivering van 

pompstation St Jansklooster van WMO) 

   



Pagina 5 van 10 
 

Nieuwsbrief Water is our World, juni 2019 

 
 

 

Foto onder: door de vrijwilligers zelf gemaakte cadeaus voor onze belangrijke lokale contacten:  

Vlnr de SWMers: Alwin Linger, Sven Sjauw Koen Fa,  Hubert Hermelijn en Jerrel Ferrier. 

Meest rechts: Kenneth Oostvriesland van Hydrolink, onze coördinator voor de school.  

 

 
 

Iedereen had in zijn koffer plaats geruimd voor een gezamenlijke gift van alle vrijwilligers en hun 

partners aan de Afobaka School. Bij elkaar gebracht lag er bij de school een indrukwekkende stapel 

pennen, potloden, schriften, tekenvellen, verf, kleurpotloden, viltstiften, puntenslijpers, klokken, 

educatieve platen, voetballen, springtouwen en nog veel meer. Tegelijkertijd werd namens de stichting 

een noodstroomaggregaat aangeboden (en in beheer gebracht bij Jos) 

 

Foto’s: Aanbieding noodstroomaggregaat aan Jos  en de aanbieding materialen aan schooldirectrice 

Lea Ruimveld. (Gesymboliseerd door een klok: “De Nederlanders hebben de klok, de Surinamers de 

tijd. Zo kunnen we van elkaar leren”.) 
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De laatste dag vond op SWM-pompstation Republiek een ontmoeting plaats met een aantal (oud-) 

medewerkers van de SWM. Naast een rondleiding door het pompstation werd er tijdens de 

aangeboden maaltijd  aan Casper het erelidmaatschap van de Vereniging SWM Gepensioneerden 

VswmG uitgereikt. 

 

 

    

   

De stichting heeft tijdens deze bijeenkomst op pompstation 

Republiek, mede namens de firma Rook, een mobiele 

proefinstallatie cadeau gedaan aan de SWM. Deze 

proefinstallatie is ingebouwd in 2 stuks 20 FT containers. 

De SWM kan nu op verschillende  

locaties  voorgestelde  

zuiveringssystemen uittesten 

Foto’s rechts: Symbolische 

overdracht  van de proefcontainers 

aan Alwin Linger van SWM 

 

 

Foto: erelidmaatschap van Casper 

uitgereikt door de voorzitter van de 

VswmG Hubert Hermelijn. 

 

 

 

 

Begin dit jaar heeft de firma Rook de 

proefcontainers werktuigbouwkundig 

aangepast aan de Surinaamse 

omstandigheden.  

De proefcontainers staan nu in 

Witharen opgesteld. Gerard 

Legebeke, Henk Hegeman en Erik 

Meijerink gaan het besturings- en het  

elektrotechnische deel nog 

aanpassen . Dit najaar zullen de 

containers naar Suriname vertrekken 

voor het uittesten van de eerste 

proefzuivering 

 

 

 

 

Foto onder: de proefcontainers 

opgesteld in Witharen 
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De foto die niet mag ontbreken: de groepsfoto 

 
 

Missie Gerard en Casper naar Vietnam 

Januari 

Verslag Gerard: 

Als eerste heb ik samen met de medewerkers van HoWaCo (Thu en Truc) enkele  storingen opgelost 

die het productieproces op waterproductielocaties Tan Kim en Truong Binh  het meest verstoorden. 

Hiervoor zijn aanpassingen gedaan aan de instellingen van de frequentieregelaars en instrumenten 

geplaatst. 

Daarnaast gewerkt aan verbetervoorstellen aan de besturingsinstallatie. Dit om de werkbelasting van 

de medewerker van HoWaCo tijdens de nachtdienst te beperken. 

 

  
 

Verslag Casper: 

Samen met Vinh en Hien hebben we een inventarisatie gemaakt van de bestaande pompen in het 

proces onderwaterpompen, filltraatpompen (beluchtwaterpompen) en de reinwaterpompen op de 

waterproductielocaties Truong Binh en Kim Ha. Veel van de pompen draaien buiten het gewenste 

werkgebied van de pomp en geven veel water bij een te lage druk. Dit brengt extra kosten met zich 

mee en er is kans op cavitatie (cavitatie is het verschijnsel waarin de druk in de pomp lager is dan de 

dampdruk van het verpompte water. Hierdoor ontstaan in de pomp luchtbellen die vervolgens weer 

imploderen in de pomp en het binnenwerk van de pomp beschadigen.) 

Verder enkele aanpassingen voorgesteld 

zodat het productie proces beter te bewaken 

en te monitoren is. Ook om te zorgen dat als 

er een storing ontstaat dat dan de installatie 

op de juiste manier reageert. Want ook bij 

HoWaCo zijn ze bewust van kwaliteit en 

kosten. 

De eigen medewerkers van HoWaCo/Pernam 

zullen op basis van de voorstellen later 

verdere aanpassingen doen aan de 

besturingsinstallaties van de 

productiebedrijven. 
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Door een betere combinatie te kiezen en er kleinere pompen bij te plaatsen kunnen de pompen met 

een veel beter rendement gaan draaien en ook minder gaan caviteren. 

We zijn nu de verzamelde gegevens van de pompen aan het verwerken in samengestelde Q/H 

krommes (Q/H = de relatie hoeveelheid water Q en bijgeleverde druk H) om een beeld te krijgen welke 

combinaties van pompen het beste uitvallen. 

Inmiddels zijn er ook al pompen met de container meegegaan die aan de gestelde debieten voldoen. 

In een later stadium worden de voorgestelde pompen met de juiste debieten geïnstalleerd. 

Ook zijn er veel tips en tricks uitgewisseld m.n. over de brakwaterinstallatie die in eerder stadium 

verstuurd is naar Vietnam en nu in bedrijf is voor het afvlakken van het chloridegehalte in het water 

gedurende piekuren. Hierdoor voldoet het geleverde drinkwater aan de gestelde norm. 

 

Je kunt merken dat het bouwen gebeurd is en de medewerkers van HoWaCo nu veel werken aan 

optimalisatie en verbeteren van de installaties. Een mooie gewaarwording. 

 

  
 

Ghana: project Fluoride Removal te Bongo 

Maart 

Unesco-IHE uit Delft heeft ons eind 2017 gevraagd mee te helpen met een proefproject voor de 

verwijdering van fluor uit drinkwater. De opdrachtgever van IHE is Via Water (voormalig Aqua for All). 

Te veel fluor in het drinkwater kan bij de mens tot nog al wat fysieke klachten leiden. 

Het project betrof een proeffilter voor een scholengemeenschap en 10 proeffilters voor gezinnen 

(Family filters). De Stichting is vooral betrokken bij de prefabricage van de filters in Nederland. De 

stichting Hervormd Groot Burger Weeshuis Vollenhove heeft een financiële ondersteuning gegeven 

voor een solar pompsysteem. 

 

Een gedeelte uit de bedankbrief van IHE, gericht aan Casper: 

Even with all challenges we experienced during the project implementation, my conclusion is that the 

project was at the end successful. With your strong help we established new innovative design for 

family filters. The school filter that the foundation provided is operational in Bongo.  

Foto: pompen voor de optimalisatie van de 

bedrijfsvoering van de waterproductielocaties 

Truong Binh en Kim Ha 

 

Foto: Truong bij de brakwaterinstallatie voor het 

afvlakken van het Chloridegehalte bij piekuren 
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The fluoride removal technology was successfully demonstrated under field conditions, though I 

expected better field results (e.g. longer operation before the fluoride breakthrough). I will make use of 

this mail to thank the Foundation Water is Our World, and you personally, for highly valuable 

contribution to implementation of the Bongo fluoride removal project. I’m sure that without your support 

we will not manage to successfully implement it.  

 

Best Regards 

Branislav 

Ontvangen donaties 

Januari – juni 

 

 

 
 

 

 

 

Voor de OS Afobaka school in Suriname ontvingen wij de volgende donaties: 

 

 
 

ALLEMAAL ONZE DANK HIERVOOR 

7 buitenspeeltoestellen voor 

de jongere kinderen van de 

Afobaka school gedoneerd 

door Accrete, christelijk 

onderwijs en kinderopvang 

op 17 locaties in de Kop van 

Overijssel. 

 

 

8 metalen kantoorkasten met slot 

voor de leerkrachten van de 

school Afobaka gedoneerd door 

R&M uit Raalte.  

 

 

Op initiatief van Bert van der Giessen 

(senior sales engineer bij Imbema) is 

een indrukwekkende hoeveelheid 

nog nieuw waterleidingmateriaal 

geschonken. 

Bert: “De doelstelling van deze 

stichting vinden wij een krachtig 

voorbeeld van kijken over de 

landsgrenzen heen: het vinden van 

een nieuwe, waardevolle 

bestemming voor materialen. Het 

spreekt ons enorm aan. Daarbij past 

het goed bij het MVO beleid van 

Imbema.” 

 

Een deel van het materiaal zal 

bestemd worden voor Vietnam. De 

rest is nog afwachten 

 

https://www.accrete.nl/
http://www.rmkantoor.nl/
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Containers vullen en op transport 

Januari - juni 

 

In juni zijn twee grote containers op transport gesteld na maanden van hard werken door de 

vrijwilligers in Witharen. De containers zijn bestemd voor Suriname (SWM) en Vietnam (HoWaCo) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestemming Vietnam: 

Een container vertrok naar Vietnam met o.a. een filterketel. 

Op de foto links worden PAL-ringen vanuit een big bag 

verdeeld over vele “aardappelzakken” 

 

 

Bestemming Suriname: 

Foto rechts: nadat de container tot de nok gevuld was, 

bleek na transport naar Kampen dat de container het 

maximale laadgewicht van 26708 kg met 960 kg te boven 

ging. Terug naar Witharen, en met spoed zijn die zaterdag 

enkele vrijwilligers bijgesprongen om de container 1000 kg 

lichter te maken. Inmiddels is de container op de boot met 

een gewicht van 26700 kg 

Maximaal gevuld dus. 

 

 

Foto rechts: ook de  

filterketel wordt tot  

de nok gevuld met  

PAL-ringen 

 

 

Voor vragen over de nieuwsbrief kunt u contact opnemen 

met Theo Smit: vtsmitsalters@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:vtsmitsalters@gmail.com

