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Hierbij ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief met daarin nieuws over de Stichting 
Water is our World. 
Het is inmiddels al weer een half jaar geleden dat u een nieuwsbrief van ons hebt 
ontvangen. In dat halfjaar is er weer veel gebeurd. We willen u hierover via deze 
nieuwsbrief graag informeren 
 
 
 
Project Roemenië 
Er waren vastomlijnde plannen om het project 
Roemenië in het dorpje Varsand tot een succes 
te maken. Alle voorbereidingen voor de bouw 
van de waterzuiveringsinstallatie waren 
getroffen. Maar helaas kon het project nog 
geen doorgang vinden. Omdat het storten van 
de fundering problemen gaf, is besloten om de 
bouw van de arseenverwijdering niet in het 
najaar 2010 te realiseren maar door te 
schuiven naar het voorjaar 2011. 
 
 
 
 
 
 
Suriname 
Vanuit Suriname krijgen we regelmatig een verzoek om reeds gebruikte 
drinkwatermaterialen te leveren aan het waterleidingbedrijf (SWM) aldaar. Onlangs 
kwam de vraag voor levering van een vrachtauto met watertank. Deze gaat ingezet 
worden bij de drinkwaterlevering in en rondom Albina en Moengo, stadjes in het oosten 
van Suriname. 
 
 

Op de foto is de vrachtwagen 
met watertank te zien. Met 
de hulp van een aantal 
vrijwilligers is de vrachtauto 
vol geladen met overige 
drinkwatermaterialen, 
kinderboeken van de 
bibliotheek uit Kampen (die 
een plek vinden op scholen 
in en rondom Lelydorp) en 
boeken van Alie Hilbers voor 
de boekenboot, die vaart 
langs scholen in de dorpen 
aan de boven-Suriname 
rivier. Eind november is de 
vrachtwagen op transport 
naar onze collega’s in 
Suriname gegaan. 
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Project Abéné Senegal 
Jacques van Paassen, Herman Sluiter en Henry 
Jansen hebben eind november – begin 
december weer een werkbezoek aan Senegal 
gebracht. Het bedrijf Arch-IT uit Emmeloord 
heeft het administratiepakket Account View 
beschikbaar gesteld aan het waterbedrijf 
Casameau te Abéné. Wij zijn hier heel blij mee 
en zien de schenking als een heel belangrijke 
stap in het verder professionaliseren van het 
drinkwaterbedrijf Casameau. Arch-IT heeft het 
administratiepakket aangepast voor de 
specifieke situatie bij het waterbedrijf. Het is 
omgezet in de Franse taal. Met name de 
administratie van de waterverbruiken en de 
facturering kunnen op een eenvoudige wijze 
verwerkt worden.  Het pakket is inmiddels bij 
het drinkwaterbedrijf in Abéné met succes 
geïnstalleerd en geïmplementeerd. 
Dit betekent een behoorlijke vooruitgang bij het 
verwerken van administratieve gegevens en het 
verkrijgen van informatie. 
 

Tussen de bedrijven door moest petit Henry gevoed worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verder is er gewerkt aan het maken van een 
4-tal boreholes. Deze zijn nodig om meer 
drinkwater beschikbaar te kunnen stellen 
aan de bewoners van de Casamance. Zo is 
er in Abéné, Kafountine, Kataba en 
Diouloulou geboord. Op dit moment is nog 
niet geheel duidelijk hoeveel extra 
drinkwater er beschikbaar komt maar wel is 
zeker dat er volgend jaar enkele 
tienduizenden mensen ook toegang krijgen 
tot veilig drinkwater. 
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Ondertussen zijn we gestart 
met de voorbereidingen 
voor het verzenden van een 
container met 
waterleidingmaterialen voor 
de Casamance en een 
watertoren voor het dorp 
Kataba. 
Op	  de	  foto	  een	  bij	  de	  firma	  
Rook	  omgebouwde	  
beluchtingtoren	  die	  dienst	  
gaat	  doen	  als	  watertoren	  en	  
klaar	  is	  voor	  verzending 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koffieconcert SHE  
De Soroptimist Club Hattem-Epe (SHE) ondersteunt al enkele jaren onze stichting met 
financiële bijdragen voor de opleiding van de medewerkers van het waterbedrijf. Ook dit 
jaar heeft SHE voor de fondswerving weer een prachtig koffieconcert georganiseerd in 
kasteel De Cannenburch. 
 
 

 
 
 
 
Project watervoorziening Chimoio, Mozambique en plaatsing Playpumps 
In Chimoio hebben we een borehole gemaakt. Deze activiteit werd begeleid door onze 
contactpersoon in Chimoio, John Bunnik. Het is een prachtige watervoorziening 
geworden. De ingebruikname werd feestelijk gevierd. Er werd een officiële inauguratie 
gehouden. De burgemeester knipte het lintje door. Er werd voorlichting gegeven over het 
belang van schoon drinkwater en ook werden er EHBO lessen verzorgd. Al met al een 
prachtige happening. Op de website kunt u een fotopresentatie vinden van de 
inauguratie. 
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We willen John hartelijk bedanken 
voor zijn begeleiding. 
 
Na het gereedkomen van de 
watervoorziening hebben we in 
Nederland het project gebruikt als 
voorbeeld bij onze voorlichting 
over het werk van de Stichting en 
het belang van schoon 
drinkwater.  
 
In Lesotho is een drietal 
playpumps geplaatst. Deze 
watervoorzieningen zijn 
uitgevoerd door Roundabout 
Solutions in Zuid Afrika. 
De playpumps zijn geplaatst bij 

scholen. Het doet zich wel eens voor dat de kinderen geen zin meer hebben om op de 
draaimolen te spelen en dat dan de vrouwen van het dorp de draaimolen moeten 
ronddraaien om water te verkrijgen. Door de playpump bij een school te plaatsen zijn er 
altijd wel genoeg kinderen die op de draaimolen willen spelen en op die manier zorgen 
dat er voldoende water opgepompt wordt en opgeslagen wordt in de watertoren. 
Het is een prachtig resultaat waar de bewoners van de dorpen waar de watervoorziening 
is gemaakt heel blij mee zijn. 
We willen de organisatie van de herderstocht Balloo en Michiel Baert en overige 
sponsoren van dit project hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. 
 
Project Moldavië 
Op dinsdag 12 oktober tekende Aquario watermanagement BV uit Sneek samen met 
Vitens-Evides International en de Stichting Water is Our World uit Zwolle een 
overeenkomst met waterketenbedrijf Apa-Canal in het Moldavische Drochia. Doel van de 
overeenkomst is het weer in de benen helpen van de in elkaar gestorte drink- en 
afvalwatervoorziening voor de inwoners van Drochia.  
Het gemeentelijke waterketenbedrijf Apa-Canal is verantwoordelijk voor zowel de 
drinkwater- als de 
afvalwatervoorziening voor de 
bijna 20.000 inwoners van 
Drochia in het noorden van 
Moldavië, het armste land van 
Europa. Aquario coördineert 
het project, onder meer 
vanuit de ervaring met 
rioolbeheer, Water is Our 
World levert expertise, stelt 
gebruikte materialen 
beschikbaar en organiseert de 
transporten en Vitens-Evides 
International ondersteunt bij 
het leveren van expertise en 
met financiële middelen.  
 
 

Van links naar rechts, de heren Smit (Aquario),  
Veenstra (Vitens-Evides International) 

 en Van Ommen (Stichting Water is Our World)  
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Momenteel heeft het Waterbedrijf Apa Canal te kampen met een drinkwaterlevering van 
slechts 6 uur per dag en een waterverlies van maar liefst 67%. Dit betekent dat twee 
derde van het geproduceerde drinkwater niet bij de klanten thuis aankomt. De 
Nederlanders gaan het bedrijf gedurende 2 jaar helpen om met minimale middelen dit 
fors terug te brengen en de bedrijfsvoering structureel te verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
In november is door de stichting een 
financiële bijdrage geleverd om een 
extra pomp te kunnen installeren en 
zijn Casper van Ommen en Henk 
Hegeman twee dagen op bezoek 
geweest om voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren voor 
een geplande missie met materialen, 
gepland in maart 2011. 
 
 

 
 
Project Inchope 
Tijdens het laatste bezoek van Henry Jansen aan Mozambique werd hij uitgenodigd door 
het hoofd van de provincie Gondola. Zij hebben samen gepraat over de 
drinkwatersituatie in Inchope, een plaats die ongeveer 40 km van Chimoio ligt. John 
Bunnik heeft de situatie in kaart gebracht. De situatie bleek er dramatisch te zijn. Er is 
slechts één tappunt waar de bewoners water kunnen halen. Mensen staan urenlang, 
soms wel een dag in de rij voor 20 liter drinkwater. Er wordt in de rij overnacht.  
Wij hebben dan ook onmiddellijk toegezegd een noodvoorziening te maken.  
John heeft een projectvoorstel geschreven om de situatie structureel aan te pakken en 
momenteel zijn we de plannen aan het uitwerken. 
Op heel korte termijn, nog dit jaar, zal er een borehole gemaakt worden om de ergste 
nood te verhelpen. 
Om het plan met een structurele oplossing uit te kunnen voeren is ongeveer € 75.000 
benodigd. Dat geld is er op dit moment nog niet. Wij zijn nog op zoek naar fondsen die 
hierin willen bijdragen. 
 
 
Proefinstallatie Elsbeekweg 
 
Uit de proefhal aan de Elsbeekweg te Enschede 
is een proefinstallatie ter beschikking gesteld 
aan de stichting en de installatie is eind oktober 
gedemonteerd. Het voorfilter gaat te zijner tijd 
naar het project van Dorothy in de Oekraïne, 
terwijl de voorraadtank hoogstwaarschijnlijk 
ingezet gaat worden in Obrovac, een dorp in 
Servië.  
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Personalia 
In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat we afscheid hebben genomen van 
Andries van der Sluis wegens zijn vertrek naar Mozambique. 
In zijn plaats is Theo Smit benoemd. Theo heeft een ruime ervaring met buitenland werk 
op het gebied van drinkwatervoorziening en brengt ook extra kennis in over sanitatie. 
Sanitatieproblemen zijn vaak verbonden aan drinkwaterprojecten. Theo is 59 jaar en is 
jaren werkzaam geweest bij Vitens o.a. op het gebied van waterwinning, waterverdeling 
en management. Hij is betrokken geweest bij drinkwaterprojecten in Suriname, Vietnam, 
Siërra Leone, Ghana en Moldavië. Momenteel is hij directeur van Aquario, een 
overheidsNV die zich richt op afvalwatervoorziening (riolering). 
We zijn blij dat Theo deze taak op zich wil nemen en wensen hem veel succes bij zijn 
werkzaamheden voor de stichting. 
 
Ten slotte 
Wij kunnen als Stichting terugkijken op een spannend jaar. We hebben de risico’s niet 
gemeden en er is veel inzet getoond door de vele vrijwilligers. Mensen die er van 
doordrongen zijn dat als je gezamenlijk de handen uit de mouwen steekt er veel mogelijk 
is. Iedereen die ons het afgelopen jaar geholpen heeft in welke vorm dan ook, willen we 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit doen we namens al die mensen die via onze inzet 
het afgelopen jaar schoon drinkwater hebben verkregen en schoon water willen we toch 
voor iedereen. 
 
Helpt u ons weer helpen in 2011? 
 

	  
	  

Wij wensen U een goede jaarwisseling toe 
en een Gezond 2011 


