
 

Nieuwsbrief Stichting Water is our world december 2019 

2019 is een veelbewogen jaar voor de stichting geweest.  
Over de werkzaamheden en andere gebeurtenissen hebben we u in de nieuwsbrief over het eerste 
halfjaar reeds geïnformeerd.  
We willen u nu graag  informeren over het tweede halfjaar 2019. 
De volgende zaken willen we daarbij onder uw aandacht brengen: 

- Jubileum van Rook Pijpleidingbouw BV 
- Watermeteraankoop en revisie van gebruikte watermeters van drinkwaterbedrijf Dunea 
- Materiaalleverantie met een reguliere container aan de SWM te Suriname 
- Jubileum vrijwilligers Henk en Servan 
- Voor Suriname te bouwen pilot Elflox zuiveringsinstallatie door Wazutec in samenwerking 

met Rook Pijpleidingbouw. 
- Werkbezoek van vrijwilligers Casper en Henk aan Holland Water Company in Vietnam 
- Werkbezoek groep Vietnamese waterleidingmensen 
- Afscheid van bestuurslid Theo Smit 
- Verdere ondersteuning school OS Afobakka in binnenland Suriname  
- 2020 

 
Jubileum Rook Pijpleidingbouw B.V. 
Eén van onze belangrijkste sponsoren is Rook Pijpleidingen B.V. te St. Jansklooster. 
Jarenlang staat Rook de Stichting met raad en daad terzijde. In september was het 50 jaar geleden 
dat Rook Pijpleidingbouw begonnen is. Dit werd groots gevierd. En natuurlijk waren we er als 
vrijwilligers van de stichting bij aanwezig. Het was een prachtig feest waar we enorm van hebben 
genoten. 
Zo’n mooi feest kan natuurlijk niet zonder een cadeau. Vrijwilligers van de Stichting hebben hun 
beste beentje voorgezet en hebben weer iets moois gemaakt. Echt handwerk. En natuurlijk horen 
daar goede en waarderende woorden bij. 
 

     
Renee Rook (links) wordt toegesproken door Casper van Ommen  
Op de voorgrond is het cadeau te bewonderen. Rechts is een miniatuur van een waterzuivering. Ook 
door vrijwilligers van de Stichting vervaardigd 



 
Voor het feest werden giften ingezameld voor o.a. de Stichting Water is our World. 
Na het feest kon Casper van Ommen een check van € 2.750 in ontvangst nemen als gift voor de 
Stichting. 
We zijn Rook Pijpleidingen B.V.  erkentelijk voor alle ondersteuning die we de afgelopen jaren van 
haar hebben ontvangen en wensen Renee en zijn familie voor de toekomst veel succes en we zullen 
er alles aan doen om de samenwerking in de toekomst verder inhoud te geven. 
 

                        
Overhandiging cheque door Rene Rook aan Casper van Ommen 
 
Watermeteraankoop en revisie van gebruikte watermeters van drinkwaterbedrijf Dunea 
Drinkwaterbedrijf Dunea heeft in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bijna 
8.000 watermeters aan de Stichting verkocht.  
Deze meters zijn voor een deel niet herbruikbaar en worden na demontage door Scalabor afgevoerd 
als schroot. De meters die nog bruikbaar zijn worden gereviseerd bij Arbeidsontwikkelbedrijf 
Scalabor. Inmiddels is er een partij geleverd aan VEI B.V. voor het project Ethiopië en een partij aan 
SWM te Suriname. Er is een contract getekend voor meerdere jaren voor afname van bruikbare 
watermeters. 
 
 

                   
                      De pallets met watermeters gereed voor verzending 



 

                          
                                 Voorbewerking van de watermeters  
 
Materiaalleverantie met een reguliere container aan de SWM te Suriname 
Aan de SWM is een container met gebruikte materialen geleverd. Materialen als beluchtingstoren, 
allerhande RVS leidingwerk, transparante buis en vlinderkleppen e.d. zijn verzameld , voor 
hergebruik gereed gemaakt en geladen in container. 
Verder zijn er 2000 stuks gereviseerde en 2000 stuks niet gereviseerde watermeters met dit 
transport meegegaan en voor de Affobakka school 6 stalen kasten. 
 

                            
           Container wordt in Witharen geladen door transportbedrijf Edink  
          voor transport naar Rotterdam en vervolgens naar eindbestemming Paramaribo. 



 
 
Jubileum vrijwilligers Henk en Servan 
8 november was er alweer een jubileum te vieren. Onze vrijwilligers Henk en Servan vierden dat ze 
maar liefst 40 jaar in dienst van Vitens (voorheen WMO) werkten. 
Wat een ervaring opgedaan bij Vitens in de drinkwatersector in verschillende functies. Dat is zeker 
een felicitatie waardig en we hebben jullie er uitgebreid mee gefeliciteerd. Ook mooi is dat jullie je 
ervaringen veelvuldig inzetten voor het werk van de Stichting. Elke keer weer al die 
maandagavonden en vaak ook nog andere dagen aanwezig; wat een inzet. Dank jullie wel daarvoor 
en we hopen dat jullie dit nog jaren kunnen doen. 
 

               
 De 2 jubilarissen Henk (links) en Servan (rechts) 
 
Voor Suriname te bouwen pilot Elflox zuiveringsinstallatie door Wazutec 
Er is opdracht gegevens voor het bouwen in Suriname van een waterzuiveringsinstallatie die gebruik 
maakt van de Elflox technologie.  Deze opdracht wordt samen met Rook Pijpleidingbouw B.V. en 
Wazutec B.V. uitgevoerd. De Elflox technologie wordt gekenmerkt door de behandeling van  water 
met een minimale inbreng van gelijkstroom. Met gelijkstroom wordt het afvalwater veel intenser 
behandeld dan met bijvoorbeeld chemicaliën.  
Elflox technologie maakt minimaal gebruik van basis grondstoffen en andere bronnen, zoals energie 
en water. Een verscheidenheid aan vervuilingen waaronder kleur, kwik ,arseen enz. worden in slechts 
één behandeling verwijderd. 
De technologie is geschikt om industriële afvalwateren, rioolwater en oppervlaktewater zoals 
rivierwater, kreek en zwampwater te reinigen. Dit is dan heel geschikt als voorbehandeling van 
drinkwater. Bij de Elflox technologie worden er geen chemicaliën gebruikt en is het derhalve een 
duurzame en milieuvriendelijke oplossing. Verdere voordelen zijn o.a. weinig onderhoud nodig, 
makkelijk in gebruik, blijvende resultaten en minimale slibproductie. 
 
Verslag Vinh werkbezoek van vrijwilligers Casper en Henk aan Holland Water Company in Vietnam 
Casper en Henk zijn in oktober een week in Vietnam geweest ter ondersteuning van het waterleiding 

bedrijf Howaco. Sinds 2005, het bestaan van Howaco en met behulp van de Stichting, levert Howaco 

inmiddels een capaciteit van 10.000 m3/ dag drinkwater aan de bevolking in Can Giuoc (Mekong 

Delta). Howaco heeft  2 pompstations en 12 putten die volle capaciteit draaien. De vraag naar 

drinkwater blijft echter groeien, maar uitbreiding van de bronnen en zuiveringen is bijna niet meer 

mogelijk en op advies van Casper ook niet verantwoord. Door klimaatverandering raken de bronnen 

meer verzilt. Howaco is in een fase beland waar gekeken moet naar optimale efficiency en bewaking 

van de kwaliteit en capaciteit. Dit was dan ook de missie van Casper. Met Casper hebben wij een 



 
inventarisatie gemaakt van alle bronnen en pompen. Vervolgens hebben wij bepaald hoe de 

operators de pompstations momenteel bedrijven, wat de huidige en toekomstige vraag is en hoe het 

allemaal efficiënter kan. Ook is er naar de pompen gekeken, omdat niet overal de juiste pompen op 

de juiste plek stonden. Wij hebben een her-organisatie plan gemaakt van de pompen en dit is 

inmiddels ook uitgevoerd door Howaco. Pompen die nog nodig zijn, zal Casper gaan zoeken in 

Nederland en nasturen. Dit was het hoofddoel van de missie van Casper. Daarnaast hebben wij 

gekeken voor een proces voor hergebruik van spoelwater en het automatiseren van het spoelen van 

de beluchtingstorens. Ook is Casper tussendoor naar het waterleidingbedrijf van Tay Ninh geweest 

om te adviseren over hun probleem met mangaan. 

De missie van Henk was geconcentreerd op herstructurering van het magazijn en de magazijn 

procedures. Howaco heeft 2 magazijnen op verschillende locaties, waarbij ook nog eens het 

projecten bedrijf Pernam gebruik maakt van het magazijn. Een duidelijke procedure was er nog niet 

en het magazijn was structuurloos. Met Henk hebben wij ten eerste al het onnodige materiaal 

verwijderd en de rest op een systematische wijze opgeslagen. Het magazijn ziet er nu netjes uit. De 

bedoeling is om het zo te houden, waardoor er met Henk gekeken is naar een systeem. Het coderen 

van goederen, coderen van projecten en de registratie procedures. Henk heeft een opzet gegeven en 

het is nu de taak aan Howaco en Pernam om alles uit te werken en in te voeren. 

De resultaten van beide missies zullen Howaco en Pernam verder brengen in termen van 

duurzaamheid en professionalisering 

 

.     

  Reorganisatie schuur in Tuong Binh  Bestaande distributiepompen Tan Kim               

             

    

 



 

                

Naast werk was er ook tijd voor ontspanning nl een vaartocht op de Saigon rivier met op achtergrond 

de skyline van HCM 

Verslag van Vinh bezoek delegatie Vietnamese waterleidingmannen en -vrouwen 
Op 18 december 2019 heeft de Stichting een delegatie van 13 Vietnameze watercollega’s  ontvangen 

in Nederland. De delegatie bestond uit de Directie van de waterleidingbedrijven Tay Ninh, Bac Lieu, 

Binh Thuan, Phu My, Soc Trang, An Giang en organisator Pernam. De doelstelling van de reis naar 

Nederland was om voorop lopende Nederlandse technologie te bekijken. De bezoekers hebben hun 

ogen uitgekeken, met name vanwege de kwaliteit van het ontwerp, de architectuur en de 

automatisering. In Vietnam kan men zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat slechts 1 operator waakt 

over een aantal grote pompstations. Door te laten zien hoe het allemaal anders kan, proberen wij zo 

een richting te geven aan de Directie van deze waterleiding bedrijven. Het programma betrof de hele 

dag en was uitstekend geregeld met een lunch in een Vietnamees restaurant. 

 

                
Impressie aan het bezoek aan Rook Pijpleiding bouw                    bezoek aan Wazutec  voor informatie                             
        over de Elflox zuiveringsinstallatie
    



 
Mede namens mijn vader Truong willen wij  de Stichting bedanken voor jullie hartverwarmende 

ondersteuning in 2019 (en alle jaren daar voor) en hopen wij de samenwerking ook in het volgend 

jaar uit te breiden. Howaco bestaat 15 jaar in 2020 en dat moet gevierd worden met onze partner! 

Meer hierover volgt.... 

Howaco en Pernam wensen jullie een gezond en voorspoedig nieuw jaar!     

Afscheid van bestuurslid Theo Smit 
Na inzet van vele  jaren als o.a.  secretaris van de Stichting heeft Theo Smit bedankt als bestuurslid.  
Wij zijn Theo erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Theo bedankt en succes in verdere 
activiteiten die je op drinkwatergebied graag wilt ondernemen.  
Op 18 november hebben we afscheid van Theo genomen.  
 

                              
  Theo bij zijn afscheid. 
 
Henry Jansen zal de secretariële taken van Theo overnemen. 
Henk Hogenkamp is benoemd tot bestuurslid als vervanger van Theo. 
Henk is al van meet af aan bij de Stichting betrokken en verricht elke week vele uren werk voor de 
Stichting. Wij zijn blij dat Henk bereid is de bestuurlijke taken op zich te nemen.  
 
Verdere ondersteuning school OS Afobakka in binnenland Suriname. 
Tijdens het bezoek in april bleek ons dat de vloeren van de school erg slecht waren.  
Er zijn materialen voor de vloerafwerking aan de school geleverd en hierop is men bezig gegaan met 
de reparatie van de vloeren van de 8 lokalen. De vloeren zijn inmiddels afgewerkt.  
Tevens zijn er 2e hands schoolspullen met een container met waterleidingmaterialen voor de  
Surinaamse Waterleiding Maatschappij meegestuurd en inmiddels afgeleverd bij de school. 
Stalen ordnerkasten,  speelgoed e.d. zijn aan de school geleverd.  
 



 

             
  Laden van de stalen kasten                               bijwerken van de vloer 
  voor de school Afobakkaweg 
 
Van Accrete school voor basisonderwijs en kinderopvang te Blokzijl hebben we overtollig 
schoolmeubilair  ontvangen voor de school in Suriname.     Deze vrij gekomen schoolspullen zijn door 
een groepje vrijwilligers op een vrijdag opgehaald met een gehuurde bakwagen en aanhangwagen.  
De hoeveelheid was zo groot dat er in het nieuwe jaar nog een keer gereden moet worden om alles 
weg te krijgen. 

          
schoolmeubeltjes.          Laden bakwagen en aanhanger                                          
 
Accrete hartelijk bedankt voor het ter beschikking stellen van de schoolspullen. 
Via de stichting Groot Burger Weeshuis Vollenhove is er een bedrag ontvangen van € 1000,- als 
bijdrage in de verzendkosten, waarvoor hartelijk dank. 
Te samen met de gift van de diaconie uit Ommen en de gift van de firma Rook is dit voldoende om de 
materialen naar Suriname te sturen komend jaar. 
 
2020 
We gaan weer een nieuw jaar tegemoet. Met best wel weer een aantal uitdagingen. 
We willen jullie bedanken voor je betrokkenheid in welke vorm dan ook en we hopen dat jullie ook in 
het komende jaar ons weer willen steunen bij het superbelangrijke werk van drinkwater brengen in 
gebieden waar het niet of nauwelijks aanwezig is. 
We wensen u allen een voorspoedig en gezond 2020. 


