Nieuwsbrief december 2012
Lustrum
15 september was het dan zover. Tijd voor een feestje. De Stichting water is our
World vierde haar eerste lustrum.
Het was mooi weer en de sfeer was uitstekend. Bij het magazijn in Witharen
hadden we een tent opgezet, er was een hapje en een drankje, er waren veel
foto´s te zien en ook konden de aanwezigen een kijkje nemen in het magazijn
en zien hoe onze vrijwilligers een container laden.
Als je dan terugkijkt valt het op dat we zoveel hebben kunnen doen. We hebben
iets gedaan wat het verschil maakte in het leven van veel mensen. Betrouwbaar
drinkwater is van zo´n onvoorstelbaar groot belang voor een ieder. We kijken
dan ook dankbaar terug naar de mogelijkheden die leveranciers, donateurs en
niet te vergeten al die vrijwilligers, ons geboden hebben.
We spreken de wens uit dat u ook in de toekomst ons werk wilt steunen.
Zoals altijd geven we u ook nu weer een overzicht van onze projecten:

Project Abéné Senegal
In oktober is Albert Horzelenberg weer voor een periode van 3 weken naar Zuid
Senegal afgereisd om de stand van zaken bij het drinkwaterbedrijf op te nemen
en, zo was het voornemen, om de medewerkers verder op te leiden. Van het
laatste is weinig gekomen. Albert trof het drinkwaterbedrijf in een diepe
depressie aan. Al enige tijd was de drinkwaterlevering beperkt tot een paar uren
per dag. Hieraan lagen enkele oorzaken ten grondslag. De elektriciteitslevering
was enige maanden onderbroken door een blikseminslag en Senelec, de
energieleverancier, weigerde te helpen zolang de achterstand in betaling niet
weggewerkt was. Als vervanging had Casameau een generator ingezet die veel
diesel verbruikte en die te duur was om de gewenste hoeveelheid water te
produceren. Mede als gevolg van de beperkte drinkwaterlevering, was de
betaling van de watergelden afgenomen. Soms heb je een depressie nodig om er
weer sterker en beter uit te komen. Onder dit motto is Albert aan de slag
gegaan. Hij heeft zich eerst geconcentreerd op de watergelden en de redenen
van wanbetaling. Samen met de directeur van Casameau, de toezichthouder en
enkele vertegenwoordigende organen in het dorp zijn maatregelen besproken en
met volle toestemming van betrokkenen, doorgevoerd. De maatregelen zijn
vervolgens aan de rest van het dorp gecommuniceerd.
Aan Lamine Diassy, directeur van Casameau, is de opdracht gegeven om nog dit
jaar met een goed financieel plan te komen voor 2013. Een plan dat zicht biedt
op een zelfstandige toekomst voor Casameau. In de tussentijd heeft de
stichting de financiële achterstand bij Senelec gesaneerd, overigens geheel
tegen onze principes in, en is de drinkwatervoorziening weer volledig in bedrijf.

Begin januari 2013 is een volgend werkbezoek gepland. We zijn erg benieuwd
hoe het waterbedrijf er dan voorstaat en hoe het jaarplan 2013 er uit ziet.
Water is our world is bezig om de benodigde gelden te verkrijgen voor de
uitbreiding van de watervoorziening voor Abéné en andere dorpen in Zuid
Senegal. Het plan is om de voorziening uit te breiden naar twee
naburige dorpen, in Kataba wordt een nieuwe drinkwaterwinning
gerealiseerd en in Diouloulou en Kafountine wordt de winning en productie
uitgebreid.
Al deze werkzaamheden zijn niet mogelijk zonder uw steun, De Wilde
Ganzen, die voor dit project een premie hebben toegekend, en de vele
sponsoren.
De basisschool het Stroomdal in Kampen is bezig met een actie om geld in te
zamelen voor het project. We hebben aan alle kinderen van de basisschool uitleg
gegeven over het project en de kinderen zijn heel enthousiast om zoveel
mogelijk geld in te zamelen. De kinderen in Senegal zijn de kinderen van het
Stroomdal dan ook heel dankbaar dat ze willen meehelpen om een goede
drinkwatervoorziening te realiseren zodat ze niet meer ziek worden van slecht
drinkwater.
Zet em op jongelui we zijn benieuwd naar het eindresultaat.
Als u wilt bijdragen aan het project Senegal fase II kunt u uw bijdragen
storten op rekening 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. water en sanitatie
activiteitennummer 2011.675. We hebben nog € 4000 nodig.

Vietnam
Goed nieuws van onze oud-collega Truong Ngo in Vietnam. Hij is direct na
aankomst van de containers met drinkwatermaterialen die we gezonden hadden,
aan het werk gegaan. Nog dit jaar verwacht hij de uitbreiding van het
drinkwaterbedrijf in Tan Kim gereed te hebben. Met de uitbreiding is de
productiecapaciteit toegenomen van 40 tot 150 m3/uur, voorlopig voldoende
voor het snel groeiende stadje 30 km ten zuiden van Saigon. En net op tijd,
want het droge seizoen is begonnen!

Project Arseenverwijdering in Servië
In de vorige nieuwsbrief konden wij u berichten over de bouw en het in bedrijf
nemen van de drinkwaterinstallatie voor arseenverwijdering in het dorp Backi
Vinogradi in Servië. Na een test- en inwerkperiode is de installatie sinds begin
september volledig in bedrijf. De installatie is volledig geautomatiseerd en ook
op afstand bedienbaar. Op deze manier zijn we in staat om de werking van de
installatie via een internetverbinding op een pc te volgen en nog belangrijker, via

de computer kunnen we het bedienend personeel instrueren en opleiden.

In de 4 maanden dat de installatie in bedrijf is, is het arseen volledig verwijderd
en voldoet het geleverde water volledig aan de drinkwatereisen van de Europese
Unie (en aan de strengere eisen van de Nederlandse wetgeving).
Maar de Servische autoriteiten hebben tot op heden nog geen toestemming
gegeven voor distributie van dit goede drinkwater. De ambtelijke molens draaien
in Servië zeer traag. Treurig is dan te zien dat dit goede water op dit moment
geloosd moet worden en dat de mensen in het dorp nog steeds arseen houdend
water drinken, waarin het arseengehalte meer dan 20 keer de norm overschrijdt.
We hopen dat de Servische autoriteiten spoedig toestemming geven voor
distributie van goed drinkwater aan Backi Vionogradi en omgeving.

Waterketenbedrijf Apa-Canal, Drochia, Moldavië
De grote 20 jaar oude spuitzuig-combi-truck, vorig jaar aan de stichting
geschonken door de firma Vandervalk+degroot , is na veel vijven en zessen
deze zomer afgeleverd in Drochia. Dit was de aanleiding voor Theo Smit en
Douwe Jan de Groot (medewerker van Vandervalk+degroot) om begin
september de reeds lang geplande missie van een week naar Drochia in te
vullen.
Douwe Jan had tot taak de medewerkers van Apa Canal te trainen in het gebruik
van de combitruck bij het reinigen van de riolering van Drochia. Deze riolering is
in al de 40 jaar nog nooit gereinigd. Helaas zat het Douwe niet mee. Doordat de
truck te lang stil gestaan had, brak bij het opstarten de pulley. Tot twee keer toe
hebben we een vervangend onderdeel laten maken bij de lokale smid, maar deze
brak na montage ook.
Uiteindelijk hebben we nu terug in Nederland het verlangde onderdeel
gevonden, met dank aan Ed den Breejen van fa Grootvalk. Deze is nu per post
naar Drochia. Zodra de winter in Moldavië voorbij is kan alsnog begonnen
worden met het meerjarenplan schoonmaken riolen.

Het testen van de spuitzuig-combitruck

Theo heeft samen met Boris, de manager van Apa-Canal, analyses gemaakt van
fysieke en administratieve lekverliezen (Non Revenu Water-NWR) in het
drinkwatersysteem. Dit was mogelijk dank zij de in 2011 door vrijwilligers van
de stichting geplaatste bulkwatermeters op wijkniveau en het dagelijks opnemen
van deze meters door medewerkers van Apa-Canal. De Non Revenu Water
situatie is door de bemetering veel helderder geworden. Overigens niet beter:
een extreem hoog NRW van 70%.
De harde bewijzen uit de meetdata hebben de burgemeester kunnen overtuigen
in de noodzaak een deel van de transportleiding te vervangen. Een maand na de
missie is het de burgemeester gelukt om geld vrij te maken voor de vervanging
van 2 km transportleiding, de grootste boosdoener in het waterverlies en de
weer in gebruik stelling van twee productieputten
Verder heeft Theo samen met Boris een plan gemaakt ter verbetering van de
onacceptabele sanitatie voorziening in een van de woonwijken van Drochia

v.l.n.r. Burgemeester van
Drochia, Douwe jan, Theo na de afspraak om de transportleiding te vervangen

Donatie voor Drochia en Paramaribo
De firma Vandervalk+degroot is een van de sponsors van de stichting.
“Wij steunen de stichting Water is our World, omdat wij hiermee een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van schoon drinkwater in de
wereld. Wij dragen de stichting een warm hart toe,” aldus algemeen directeur
Leo van der Valk.
Vanwege het 50-jarig bestaan in september heeft Vandervalk+degroot een
speciale rekening geopend waarop relaties een bedrag konden overmaken ten
gunste van stichting Water is our World. Het totaal van de donaties is door
Vandervalk+degroot verdubbeld. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van €
7500,-. De donatie zal ingezet worden om de sanitatievoorziening van Drochia te
verbeteren
Naast de financiële donatie is ook een 20 jaar oude hogedrukspuitwagen
gedoneerd door Vandervalk+degroot. Deze is momenteel al op transport naar
Paramaribo en zal ingezet worden door de Surinaamse Waterleiding
Maatschappij voor de reiniging van transportleidingen en productieputten van de
drinkwatervoorziening van Paramaribo.

20 november: Water is our World ontvangt cheque en sleutels van vandervalk+degroot.
Op de achtergrond de hogedrukspuitwagen

Beste donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen, we wensen jullie allen een
voorspoedig en gelukkig 2013.
Helpt u ons ook in het nieuwe jaar weer om drinkwatervoorzieningen in
ontwikkelingsgebieden te maken?

