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Langs deze weg willen we u weer graag op de hoogte brengen van onze activiteiten in 
het tweede halfjaar van 2011.  
Hierbij een opsomming van een paar van deze activiteiten: 
- demontage van buiten gebruik gestelde pompstations  
- materialen gereed maken voor hergebruik; 
- project drinkwater en sanitatie voor Abènè, Zuid Senegal; 
- voorbereiding fase 2 project Drochia Moldavië; 
- gereedmaken pompput onderhouds wagen voor Mozambique 
- voorbereiding project Backi Vinogradi te Servië 
- afhandelen van enkele adviesaanvragen; 
 
Demontage van buiten gebruik gesteld pompstations 
Oude drinkwaterinstallaties van Vitens krijgen een nieuw leven in Vietnam.  
Vitens heeft in Waardenburg een nieuw productiebedrijf (Kolff) gebouwd. De bestaande 
installatie was deels verouderd en de zuivering moest uitgebreid worden met een 
onthardingsinstallatie. Vrijwilligers van de stichting hebben in eigen tijd de herbruikbare 
delen van de oude installatie gedemonteerd en naar het voorraadmagazijn in Witharen 
getransporteerd. Hier zijn de materialen schoongemaakt en zo nodig gereviseerd.  
In Elburg was het drinkwaterproductiebedrijf overbodig geworden. Ook hier hebben vele 
vrijwilligers ervoor gezorgd dat de gehele installatie met toebehoren vakkundig 
gedemonteerd werd en in Witharen belandde.  
Ook het oude pompstation op Vlieland werd vervangen door een prachtig nieuw 
pompstation. Het oude is gedemonteerd door de Stichting en dankzij de inzet van 
vrijwilligers gereed gemaakt voor hergebruik. 
 

 
Demontage ps Elburg 



Al de “herboren” materialen gaan per schip op weg naar nieuwe bestemmingen in 
Vietnam waar ze weer worden ingezet voor de drinkwaterbereiding. Onze oud-collega 
Truong zorgt er daar voor dat vele duizenden mensen voor het eerst hun eigen 
drinkwateraansluiting krijgen.  
 
Materialen gereed maken voor hergebruik 
Elke maandagavond zijn meerdere vrijwilligers bezig om de geleverde materialen die niet 
meer voor hergebruik in Nederland in aanmerking komen maar die nog wel goed 
bruikbaar zijn te demonteren, te sorteren, te reinigen en op te slaan. 
Zonder de hulp en de trouw van deze vrijwilligers zou het werk van de Stichting niet 
mogelijk zijn. We willen dan ook graag deze mannen hartelijk danken voor hun inzet en 
gedrevenheid waarmee ze het vrijwilligerswerk uitvoeren. 
 
Project drinkwater en sanitatie voor Abéné, Zuid Senegal 
 
Fase 1 
Fase 1 van het project Senegal is afgerond. Fase 1 werd mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van Aqua4All. In fase 1 ging het met name om de watervoorziening in Abènè. 
Het afgelopen jaar stond in het teken van evalueren en de weg uitzetten voor de laatste 
stap naar een zelfstandig drinkwaterbedrijf. Na 7 jaren van herstel en uitbreiding van de 
drinkwatervoorziening, het opzetten van een nieuwe professionele organisatie en het 
opleiden van de medewerkers stond 2011 in het teken van “een pas op de plaats”. 
Natuurlijk zijn ook dit jaar weer enkele werkbezoeken uitgevoerd die gericht waren op 
het opleiden van de medewerkers van Casameau. Maar in Nederland is heel nadrukkelijk 
geëvalueerd, wat gaat goed, wat moet beter en waar hebben we steken laten vallen. Wat 
goed gaat is gemakkelijk aan te wijzen. De mensen hebben al 7 jaar lang elke dag 
toegang tot veilig drinkwater. De gezondheid van vooral jonge mensen is aantoonbaar 
verbeterd en de kindersterfte is sterk afgenomen. Doordat de kinderen gezonder zijn 
geworden is ook de bezetting van de scholen aanzienlijk verbeterd Daar gaat het in 
eerste instantie om, de verbetering van de gezondheid van mensen. Het tweede doel is 
om de drinkwatervoorziening ook voor de toekomst veilig te stellen. En daar zijn, naast 
goed getraind personeel, ook voldoende reguliere inkomsten  nodig. En aan dat laatste, 
voldoende inkomsten via de drinkwatergelden, moet nog hard gewerkt worden. Dit vergt 
een gedragsverandering van de bevolking. De mensen zijn niet gewend om te betalen 
voor water (uit de put) en ook niet om te sparen. Door consequent elke maand een 
factuur te sturen, de gelden te innen en de mensen via de chef de village, de imam en de 
pastoor te wijzen op hun plicht om te betalen voor drinkwater, verbetert de situatie 
geleidelijk en wordt nu voor meer dan 50 % van het geleverde water ook betaald. We 
hebben ook moeten vast stellen dat wij dit langzame proces van gedragsverandering 
nauwelijks kunnen beïnvloeden.  
 
Fase 2  
Voor volgend jaar zijn er weer volop activiteiten te verwachten 
Inmiddels zijn we begonnen om fase 2 op te starten. 
Het gaat hier om de aanleg van watervoorzieningen in de naburige dorpen van Abènè: 
Albadar, Daiana, Diouloulou en Kataba. 
Een container met vooral gebruikte materiaal zal verzonden worden naar Abéné. De 
container zit inmiddels  vol met materialen, nagenoeg gereed voor verzending. Het pvc 
leidingmateriaal is geleverd door Wildkamp BV. Met de materialen worden de mensen in 
Albadar en Diana aangesloten op het drinkwaternet van Abéné. In Diouloulou wordt het 
drinkwaterbedrijf aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en in Kataba wordt een geheel 
nieuwe drinkwatervoorziening gebouwd. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Wilde Ganzen. Voor het project voor uitbreiding van de watervoorziening en aanleg van 
sanitatie voorzieningen in Zuid Senegal is door Wilde Ganzen een premie toegekend. Om 
voor premie in aanmerking te komen moeten we als stichting actie voeren en een 
opbrengst van ruim € 20.000 zien te realiseren.  



Als u dit project financieel wilt steunen is dat mogelijk door uw bijdrage te storten op 
rek.nr. 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen onder vermelding van "water en sanitatie act.nr. 
2011.675". Uw steun geeft ons de mogelijkheid om voorzieningen voor schoon 
drinkwater aan te leggen in gebieden waar men er niet over beschikt.  
Bijzonder blij zijn we elk jaar weer met de geweldig steun van de Soroptimisten Hattem-
Epe die met acties als concert, bridge drive en herfswandeling met verrassende 
lekkernijen geld bij elkaar sprokkelen.  
 
Voorbereiding fase 2 project Drochia Moldavië; 
 
In de vorige nieuwsbrief is verslag gedaan van de missie van 7 vrijwilligers met veel 
werkervaring in drinkwatervoorziening en hoe deze ploeg in 11 dagen de 
drinkwatervoorziening van het stadje Drochia (18.000 inwoners) op een hoger plan 
gebracht heeft. Naast het verbeteren van de beschikbare hoeveelheid drinkwater, zijn 
toen ook per wijk watermeters geïnstalleerd. Hierdoor is de eigen gemeentelijke 
organisatie Apa-Canal beter in staat om lekken op te sporen en de drinkwatervoorziening 
verder te verbeteren. Ook zijn diverse drinkwatermaterialen en gereedschappen 
geschonken. In december is geld overgemaakt voor een reserve onderwaterpomp, zodat 
de onacceptabele drinkwatervoorziening van 2010 zich niet meer kan herhalen. Voor de 
te nemen stappen in 2012 is nog e.e.a. in discussie. Wel zal dan ook nadrukkelijk de 
sanitatiesituatie (riolering) aandacht krijgen. 
 
Pompput onderhouds wagen 
In samenwerking met het waterbedrijf SWM te Paramaribo is de stichting in het bezit 
gekomen van een truck met shelter. De fa Klinge, grondboorbedrijf te Koekange heeft 
deze truck voorzien van een hijskraan. Op termijn zal deze truck worden ingezet als 
pompput onderhouds wagen in Mozambique.  
 
 

 
Legertruck met bestemming Mozambique 



 
 
 
 
 
 
 
Tevens zijn er twee trucks aan de SWM te Paramaribo Suriname geleverd waarvan één 
met tank en één met materiaal. Bij SWM wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de door  

 
Vrachtauto met tank en materiaal met bestemming Suriname 
 
ons geleverde voor hergebruik geschikte materialen. 
 
Roemenië wordt ingeruild voor Servië 
Deze vreemde titel verdient nadere toelichting. Vorig jaar nog kon u in de nieuwsbrief 
lezen dat de stichting in Varsand (Roemenië) een drinkwaterinstallatie ging plaatsen, die 
arseen uit het grondwater zuivert. Door contractuele problemen met het plaatselijk 
waterbedrijf is de bouw daar niet doorgegaan. Een geweldige teleurstelling voor ieder die 
zich voor dit project had ingezet. Via ons netwerk zijn we er in geslaagd om op enkele 
honderden kilometers van Varsand een nieuwe bestemming te vinden voor de installatie. 
In Backi Vinogradi, een dorpje in Servië met 1.500 inwoners, drinken de mensen nu nog 
ongezuiverd grondwater met een arseengehalte dat 20 x hoger is dan wettelijk is 
toegestaan, met alle effecten van dien (o.a. huidaandoeningen). De beschikbare 
drinkwaterinstallatie gaat hierin verandering brengen. Met het verantwoordelijk 
drinkwaterbedrijf zijn sluitende afspraken gemaakt, waarbij de hulp van Branislav 
Petrusevski van AquaDelft B.V. onontbeerlijk was. Eind 2012 drinken de bewoners van 
Backi Vinogradi water dat aan alle drinkwaternormen voldoet. En daar gaan de 
vrijwilligers van de stichting samen met AquaDelft voor zorgen! . 
 



2012 
 

 
 
 
Zo aan het eind van het jaar kijk je weleens terug op wat er het afgelopen jaar allemaal 
is gebeurd. We zijn heel blij dat we veel hebben kunnen doen. We hadden graag nog 
meer gedaan, maar tijd of geld ontbrak. Of er waren andere omstandigheden die ons 
belemmerden. Bij ontwikkelingswerk is geduld een voorwaarde. 
Wij wensen u allen een blij en voorspoedig 2012. Mogen we ook in 2012 weer op uw 
steun en inzet, in welke vorm dan ook, rekenen…..? 


