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Nieuwsbrief december  2016 
            

       

Maar nu de terugblik: 

De activiteiten vanaf juli 2016 tot nu toe: 

 

Juli 

Augustus 

 Bezoek 2 personen van SWM aan NL  

 Missie Casper naar Suriname (SWM) en Guyana (GWI) 

 Start afmaken en testen plug&play solar watersysteem 

September  Bezoek directie GWI aan de Stichting 

 Mondeling akkoord over langjarige samenwerking met GWI 

 Presentatie WioW op startzondag van pkn kerken omgeving Ommen 

Oktober  Contact met GWI over het boren van 3 pompputten in Guyana 

 intern bericht voor intranet over de samenwerking tussen Vitens en WioW 

 container naar Mozambique vertrokken 

November  missie Jacques en Casper, 5 dagen training procestechnologie voor 25 

medewerkers GWI en SWM rond ontijzering en inventarisatie behoeften GWI 

 10 november: officiële ondertekening van MoU tussen GWI en de Stichting 

 28-11 Voorlichtingsavond vrijwilligers over GWI 

December  Missie van 5 medewerkers van GWI aan de Stichting 

 2 containers op transport naar Guyana, 1 container op transport naar Vietnam 

Beste lezers, 

Zo u weet is het stichtingsbestuur de 

bakens aan het verzetten: minder 

materialen verschepen en het meer 

exporteren van kennis en kunde. Onze 

zoektocht heeft geresulteerd in een nieuwe 

partner die van harte gebruik wil maken 

van de kennis en kunde van onze 

vrijwilligers. Het betreft Guyana Water 

Incorporated (GWI), het drinkwaterleiding- 

en afvalwaterbedrijf voor geheel Guyana. 

Dit buurland van Suriname heeft een grote 

slag te maken in het verbeteren van de 

drinkwatervoorziening van Guyana, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. U kunt er 

uitgebreid over lezen in deze nieuwsbrief. 

En daarnaast ook nog al die andere zaken 

die dit half jaar aandacht kregen 
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Guyana 1: Meerjarige samenwerking met Guyana Water Ltd. (GWI) getekend 

November 

 

Op 10 november is in Georgetown de MoU (memorandum of understanding) getekend  tussen GWI 

en de Stichting. In de MoU hebben beide partijen hun gezamenlijke voornemens vastgelegd en de 

condities waaronder deze voornemens gestalte moeten krijgen. Het betreft een meerjarige 

samenwerking waarbij de kennis en kunde van de Stichting wordt ingezet om GWI te helpen 

 
Richard Van West Charles (CEO van GWI) en Casper van Ommen ondertekenen de MoU 

 

GWI voorziet meer dan 150.000 aansluitingen over het gehele land van drinkwater. Dit betreft 

zowel de hoofdstad Georgetown als de kleinere steden. Het voorziet ook in drinkwaterlevering 

aan ca. 80% van de nederzettingen van de “native indians” in het binnenland van Guyana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste drijfveer van GWI is de 

reductie van de alom aanwezige armoede 

door steeds verdere verbetering van de 

drinkwater en afvalwatervoorziening. 

GWI heeft ca 500 medewerkers en levert 

enkele tientallen Mm3/jaar drinkwater 

vanuit ca 25 productielocaties. NRW (Non 

Revenu Water)  is zeer hoog, 50-70%. 

Toegang tot gezuiverd water heeft slechts 

50% van de bevolking.  Er zijn ook veel 

kwaliteitsproblemen m.b.t. het geleverde 

drinkwater  Tevens is GWI verantwoordelijk 

voor het afvalwaterstelsel in de hoofdstad 

Georgetown incl. 24 afvalwaterpompunits.  

Guyana is Engelstalig, aantal inwoners ca 

780.000. 
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Guyana 2: De voorbereiding 

Augustus - September 

 

Sinds zijn eerste missie naar Suriname (1994) waar hij toen heeft samengewerkt met Roy Codette van 

SWM is er altijd contact met Roy gebleven. Roy is later naar Guyana gegaan om daar bij het 

Guyanese waterleiding bedrijf te gaan werken. 

Vorig jaar heeft Casper (tijdens zijn verblijf van een ½ jaar  in Suriname ) in Guyana een training 

grondwaterzuivering in filterketels gegeven. Een fenomeen wat daar niet bekend was. Dit bezoek 

heeft geresulteerd in de vraag aan de Stichting voor ondersteuning aan het waterleidingbedrijf in 

Guyana. 

  

 
Augustus in Guyana: Bezoek aan de minister  

als afsluiting van de missie. 

 

 

 
 

 

 

 

In augustus heeft Casper wederom een 

bezoek afgelegd aan GWI samen met een 

groep medewerkers  van de SWM.  De SWM 

was daar via de IDB  (Investment 

Development Bank ). De doelstelling van IDB  

is het stimuleren van kennisuitwisseling 

tussen de beide waterleidingbedrijven SWM 

en GWI. Daar wij als Stichting al jaren 

samenwerken met de SWM konden we hier 

prima bij aansluiten. 

 

 

 

Als vervolg van dit bezoek van Casper aan 

Guyana  wilden de heer Van West Charles 

(CEO) en de heer Sheko (director operations) 

nader kennismaken met mensen van de 

Stichting en ook  zien hoe in Nederland de 

drinkwatervoorziening geregeld is. Een kort 

bezoek, op terugreis van een congres in 

Zweden naar huis, moest ingepast worden. 

Het bezoek vond plaats van 5 tot 8 

september.  

 

 

De bezoeken aan de productiebedrijven en de 

gemoedelijke, informatieve gesprekken 

wekten voldoende vertrouwen bij de gasten 

om een nadere samenwerking voor te stellen. 

De samenwerking richt zich vooral op 

overdracht van kennis en de levering van 

materialen van de Stichting aan GWI Tijdens 

dit bezoek zijn de hieronder genoemde 

belangrijkste aandachtspunten voor GWI 

geformuleerd en zijn de details voor een MoU 

besproken. Ook is de relatie tussen GWI en 

de Nederlandse Boorfirma De Ruiter versterkt. 

 

September in Zwolle: Richard Van West Charles 

(CEO van GWI), zijn vrouw Roxane en Dwayne 

Shako (director operations) 
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Voor GWI zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de kortere termijn:  

1. de waterkwaliteit verbeteren door te investering in nieuwe grondwaterzuiveringen en de 

oprichting van een  afdeling voor kwaliteitsbewaking  (incl. laboratorium) . 

2. Het boren van beter functionerende pompputten incl. trainen van de toezicht houder 

3. Vervanging van het bestaande facturatie systeem 

4. NRW in al zijn technische en organisatorische facetten 

 

 

Guyana 3: De eerste uitvoering van de samenwerking: een training in Guyana, een missie van 5 

medewerkers van GWI aan Nederland en 2 containers vertrekken 

November – December 

Guyana 3.1: training GWI in Guyana 

De behoefte van GWI aan kennis op het gebied van water en waterzuivering bleek zo groot en urgent 

dat enkele weken na het bezoek aan Nederland al een training in Guyana gegeven moest worden. 

Dus reisden Casper en Jacques op 5 november af naar Guyana voor een 5-daagse training op het 

gebied van waterkwaliteit en waterzuivering. De tweedaagse reis ging via Paramaribo met een 10-

persoons Czesna naar Georgetown, de hoofdstad van Guyana. Bij het waterbedrijf troffen we 25 

jonge, goed opgeleide en enthousiaste collega’s die de training wilden volgen. 

   

     

Heerlijk om voor zo’n groep 

les te mogen geven. Om de 

dagen niet helemaal vol te 

stoppen met 

kennisoverdracht, werden 

dagdelen gevuld met 

specifieke opdrachten op het 

gebied van waterzuivering en 

ontwerp van de zuivering. 

Hierbij werden groepen 

gemaakt die na overleg en 

discussie tot hun producten 

kwamen die ze aan elkaar 

konden presenteren. Met 

name die combinatie van 

kennisoverdracht en praktisch 

werken in groepsverband 

beviel beide partijen erg 

goed.  

 

Casper en Jacques genoten van de inzet en 

interesse van de deelnemers en keken na 

een week zeer hoopvol uit naar een vervolg 

op de samenwerking. 

 

 

Alle deelnemers 

kregen na afloop een 

certificaat van 

Jacques 
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Guyana 3.2: training van 5 medewerkers van GWI in NL 

Zondagmorgen 27 november stond Jacques met een koffer vol warme kleding op Schiphol te wachten 

op de aankomst van 5 Guyanezen. Vier mannen en een vrouw, allen werkzaam bij GWI het drink- en 

afvalwaterbedrijf van het land. Ze kwamen naar Nederland voor een intensieve 5 daagse training.  

Maar de weersverwachtingen voor de komende dagen beloofde veel kou, ruim onder het vriespunt. 

En als je dan in eigen land gemiddeld 32 graden en geen dag beneden 20 graden gewend bent, dan 

heb je wel extra warme kleding nodig. Daar was door Theo en Vera voor gezorgd. En wat waren ze 

daar blij mee in dat ene weekje in ons land. 

De training was gevarieerd en op de wensen van de groep afgestemd. De eerste dag nog vrij rustig 

met een korte toelichting op het programma en een bezoek aan productiebedrijf Engelse Werk in 

Zwolle. Ze keken hun ogen uit. Zo schoon, alles zo goed geregeld en dan al die techniek en 

bouwwijze. Totaal anders dan ze gewend waren. Het gaf ze stof voor de rest van de week.  

 

 

 

 
  

Denise en Aggrey volgden een training op het gebied 

van het boren, rehabiliteren  en onderhouden van 

pompputten, één dag bij de firma Ruiter en twee bij Q-

flow en de laatste dag weer bij de Stichting onder leiding 

van Ruud Krab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denise en Aggrey op bezoek bij een boorlocatie van fa. 

De Ruiter in Amsterdam 

Jailal, Riaz en Avinash waren bijzonder 

geïnteresseerd in waterkwaliteit en waterzuivering. 

Voor hen waren  bezoeken aan enkele afdelingen 

van Vitens georganiseerd, waar ze informatie kregen 

over wateranalyses, waterverdeling, facturatie, 

dataverwerking. Twee dagen werden volledig 

besteed aan waterzuivering en het opstellen van een 

programma van eisen benodigd voor het ontwerpen 

van een drinkwaterproductiebedrijf. Ook zijn ze op 

bezoek geweest bij Sulteq in Hengelo voor een korte 

cursus pompen selecteren.  Na dit bezoek even bij 

Gronau de grens over zodat ze thuis kunnen melden 

dat ze ook in Duitsland geweest zijn. 

   

Als souvenir kregen ze alle 5 een  

paar klompen mee, hier Jailal 



Pagina 6 van 12 
 

Nieuwsbrief Water is our World, december 2016 

 
 

   
Eind van de week: bezoek aan Rook 

 

Aan het einde van de training werd de week geheel in stijl afgesloten met een buffet met hutspot en 

boerenkool met rookworst en menig rondje op de ijsbaan op het Maagjesbolwerk in Zwolle. 

Na een bezoek aan Amsterdam op zaterdag, zijn ze op de zondagochtend weer via Suriname 

afgereisd naar Guyana. Uit de vele positieve reacties van de deelnemers en de begeleiders/docenten 

kunnen we concluderen dat de training zeer geslaagd is. 

 

 

Met dank aan de onderstaande bedrijven voor hun hulp tijdens deze week: 

           

 

 

 

 

 

Guyana 3.3: In december zijn de eerste twee containers naar Guyana vertrokken. Hierin bevinden 

zich 4 filterketels en 6300 gereviseerde watermeters. 
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Guyana 4: Voorlichting aan alle vrijwilligers van de Stichting over de MoU 

November 

  

 

Overdracht gereviseerde watermeters. 

Augustus 

 
 

Bij Elster watermeter fabrikant zijn door Stichting 200 stuks geijkte watermeters opgehaald. Het betreft 

50 stuks QN 10, 50 Stuks Qn 6 en 100 Stuks Qn 3,5. 

De meters, gereviseerd bij Presikhaaf, zijn door Elster, nu onderdeel van Honywell kosteloos geijkt. 

Elster is een van de laatste bedrijven in Nederland die nog grote watermeters kan ijken, Roland 

Kouwe van Elster heeft zich ingezet om dit te realiseren. Elster heeft toegezegd dat we vaker van hun 

diensten gebruik kunnen maken. 

 

 
Dhr. Roland Kouwe van Elster en Casper bij de 200 watermeters  

 

Op maandagavond 28 november zijn 

alle vrijwilligers door het bestuur 

bijgepraat over de nieuwe 

ontwikkelingen. Tevens heeft 

Ramchand Jailal van GWI ons meer 

verteld over zijn land en waar GWI 

nu staat in zijn ontwikkeling. Een 

belangrijke conclusie van deze avond  

is dat er heel nog veel te doen valt. 
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Beschikbaar stellen van 4 rolstoelen waarvan een voor een gehandicapt meisje in Mozambique. 

Oktober 

 

Via John Bunnink kwam uit Chimoio de vraag binnen of het mogelijk was om voor een meisje van 12 

jaar een rolstoel in de in voorbereiding zijnde container naar Mozambique mee te sturen. 

RSR (maakt mensen mobiel ) vestiging Nieuwleusen kwam tegemoet aan het verzoek en stelde 2 

rolstoelen beschikbaar (www.rsr.nl). Ook de Baanderij leverde 2 rolstoelen (www.debaanderij.nl) 

 

In oktober is de container naar Mozambique vertrokken. Naast de 4 rolstoelen vooral aanvullende 

spullen voor Johan  in deze container. Ook apothekersspullen welke bedoeld zijn voor de 

apothekersopleiding te Beira en een echoapparaat en ander specialistisch materiaal voor de Stichting 

SODA gingen mee. 

Een mooi voorbeeld van samen sterk!! 

 

 
 

2 Daags bezoek van de SWM aan de Stichting Water is our World. 
Juli 

 

 

Reactie vanuit Mozambique: het 

meisje kroop tot nu toe alleen maar 

de hele dag door het huis, nu heeft  

ze de mogelijkheid om naar buiten te 

gaan. 

 

 

 

 

 

Twee rolstoelen voordat ze in de 

container naar Mozambique gingen 

Eind juli hebben Alwin Linger en Anushka Salmin 

van SWM een oriëntatie bezoek afgelegd aan de 

Stichting. 

De doelen van hun bezoek waren Presikhaaf, de  

firma Rook, Q-flow, W-TAB (Water technisch 

adviesbureau) en ons magazijn te Witharen. 

 

 

 

Op bezoek bij Paules bij Presikhaaf voor 

afhandeling van de gereviseerde watermeters. 

 

 

http://www.rsr.nl/
http://www.debaanderij.nl/
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Hoe gaat het ondertussen in Mozambique met Johan Rook? 

December 

 

Email van Johan (iets ingekort) 
 
Het gaat hier zo zijn gangetje, soms zit het mee en soms zit het tegen. Er ook nog al eens wat 
stuk door de slechte rijomstandigheden. We zijn aan het boren geweest, rondom Beira en 1 bron 
in het Gorongosa National Park tussen de olifanten, buffels etc. dat was wel grappig. 
 
Qua booraanvragen gaat het goed. Ik hoop dat het ook die kant op gaat met het onderhoud van 
bronnen, maar men heeft hier van nog geen idee wat dit kan opleveren, speciaal in de 
particuliere sector. 
 

          
Foto’s: boren in Gorongosa National Park 
 
Het voornemen voor 2017 is om ergens in de tweede helft van het jaar een hulpproject te starten. 
Dit wordt dan een samenwerkingsverband tussen Water is our world, Agua Mundo (John Bunnik) 

Het was een enerverend bezoek waarbij 

veel gedachten zijn uitgewisseld. 

Als herinnering aan het bezoek hebben 

Alwin en Anuschka een watermeter klokje in 

ontvangst genomen, vervaardigd door Henk 

Hogenkamp. 

 

 

Alwin met de watermeterklok. 
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en Servicos de Agua-Rook. Wij gaan in een cirkel van 100 km rond om Beira zoeken naar een 
dorp waar men onvoldoende water heeft. Daar willen we dan een put boren en vervolgens de 
Plug&play solar watertoren van de Stichting er aan koppelen.  
Vervolgens willen wij dit concept herhalen rond Chimoio, wat 200 km van Beira ligt. Chimoio is 
gekozen omdat John Bunnik daar zijn bedrijf heeft en ik mijn bedrijf daar naar toe ga verhuizen.. 
 
Inmiddels is er wederom een container VOL met materialen onderweg. We kijken er naar uit. Met 
veel dank hiervoor aan de Stichting en zijn vrijwilligers, 
We wensen de Stichting en alle vrijwilligers goede kersdagen en een fijne jaarwisseling. 
En nogmaals hartelijk dank voor alle hulp. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Servicos de Agua Rook. 

Johan en Carmen. 

 

Missie commissioning gebouwde installatie voor het waterbedrijf Soctrangwaco in Vietnam. 

September 

 

Voor VEI hebben  Jacques en Casper in Soc Trang een zuiveringsinstallatie gecontroleerd en 

afgenomen. 

 

In een eerder stadium waren door Casper tijdens een 2 daags bezoek aan het waterbedrijf van 

SocTrang verbetervoorstellen voor de kwaliteit aangeleverd. Deze voorstellen hebben geresulteerd in 

het ombouwen en uitbreiden van de huidige installatie. Met materialen van het voormalig 

productiebedrijf Manderveen van Vitens kon de zuiveringsinstallatie van  An Nghiep omgebouwd 

worden. Truong Ngo heeft deze ombouw uitgevoerd in opdracht van het waterbedrijf Soctrangwaco. 

De bestaande  installatie is uitgebreid  met een voorfilterinstallatie en een beluchtingstoren. De 

werking van de installatie is volautomatisch en is voorzien van een SCADA-systeem. De waterkwaliteit 

is sterk verbeterd en het mangaan wordt nu volledig verwijderd. 

 

 

                 
An Nghiep: Achterzijde filters met schakelkast  

voor overname automatiek 

An Nghiep: Beluchtingstoren voor pH 

verhoging. 
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An Nghiep: Het SCADA systeem 

 

 

De nabijgelegen zuiveringssysteem (systeem Perfector), dat oppervlaktewater zuivert  tot drinkwater, 

is voorzien van een NSA afkomstig van het productiebedrijf La Cabine van Vitens 

 

 

             

 

overig nieuws 

 September tot December:  Het plug&play solar watersysteem, opgesteld in Witharen (zie 

www.waterisourworld.com voor nadere informatie), is uitgetest. Er moeten nog een paar 

kleine modificaties plaatsvinden waarna transport kan plaatsvinden. De financiering van het 

transport naar Mozambique is gedekt door een recente donatie van de St Hervormd Groot 

Burger Weeshuis. 

 September: presentatie van WioW op de startzondag van de pkn kerken uit de omgeving van 

Ommen 

 Oktober: intern bericht op het Vitens intranet over de samenwerking tussen Vitens en St. 

Water is our World.   

Het is mooi om te zien dat er nu in 

Vietnam met de overgedragen kennis 

installaties gebouwd kunnen worden 

die werken op een traditionele wijze, 

zonder gebruik van chemicaliën. 

 

NSA La Cabine  als noodstroomvoorziening voor de 

Perfector 

 

 

 

De perfector 

 

http://www.waterisourworld.com/
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Het bestuur dankt de vrijwilligers voor hun inzet en de donateurs en sponsorleveranciers voor het 
gegeven vertrouwen en belangstelling in 2016. 

We wensen jullie alle goeds voor 2017 met wederom mooie momenten van “samen sterk” 

 

 

    Voor vragen over de nieuwsbrief contact Theo Smit: vtsmitsalters@gmail.com 

Bericht voor  alle vrijwilligers: 

Op zaterdag 14 januari willen we in Witharen met een grote groep aan de slag. De container van Moldavië 

moet worden geleegd en de derde container voor Guyana moet worden gevuld.  

Zet de dag alvast in je agenda. Nader bericht volgt 

 December: Een container is 

vertrokken richting Vietnam, 

gevuld met o.a. een 

noodstroomaggregaat.  
 


