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Nieuwsbrief  Januari 2015 
Omdat niet iedereen overzicht heeft op alle activiteiten ondervangen we dit door deze Nieuwsbrief. 
Hierbij vinden jullie het overzicht van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen half jaar 
 
 
Beste lezers, 
 
Allereerst namens het bestuur van de stichting alsnog een goed en gezond 2015 
 
Containers, containers, containers……………………het afgelopen half jaar heeft vooral in het teken 
gestaan van containers vullen en op transport zetten. Nog nooit in de historie van de stichting zijn er 
zoveel containers vertrokken in een periode van enkele maanden. Er is een enorme hoop werk verzet 
door de vele vrijwilligers van de stichting.  
Daarnaast is in overleg met de directie van Vitens een belangrijk fundament gelegd voor de toekomst 
van de stichting. 
Omdat dit half jaar ook in het teken staat van de afsluiting van het langst lopende project van de 
stichting, te weten Zuid Senegal, wordt hier uitgebreid verslag van gedaan. 
 
 

De activiteiten vanaf juli 2014 tot nu toe: 
2014: 
 Juli  : donatie basisschool De Wegwijzer te Zwijndrecht 
 Augustus : 2 containers voor Suriname. 
 September : donatie materiaal door Brabant Water: 3 containers naar Suriname 
 September : 2 containers naar Vietnam 
 September : Truck voor Mozambique uiteindelijk naar Suriname 
 Oktober : 3 containers naar Suriname 
 Oktober : vertrek Casper voor 5 maanden naar Suriname  
 Nov ember : Gerard, Bert en Servan voor een missie naar Vietnam 
 December : donatie sanitatie materiaal door VanderValkdeGroot en Aquario: voor Moldavië 
 December : afsluiting van het project Zuid Senegal  
 December : contract tussen de directie Vitens en de stichting 
 
 
 
 

Contract tussen de directie van Vitens en de Stichting Water is our world    

Juli – december 2014 
 

   
Begin juli heeft het voltallige bestuur van de stichting een overleg gehad met de directie van Vitens, 
Lieve Declercq en Wolter Odding. De directie waardeert het werk van de stichting zeer.  
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Echter er bestaat bij de directie de nadrukkelijke wens om meer transparantie te hebben over alle 
materiaalstromen binnen de exploitatie van het drinkwaterbedrijf en dus ook met betrekking tot de 
materiaalstroom voor zover de stichting deze ontvangt via contacten binnen Vitens. Dit betreft 
gebruikte c.q. afgeschreven drinkwatermaterialen die door Vitens zelf niet meer worden hergebruikt.  
Het bestuur van de stichting heeft tijdens dit overleg de wens aangegeven een positie in relatie tot 
Vitens in te willen nemen welke voor iedereen binnen Vitens meer duidelijk is dan tot nu toe het geval 
is. 
 
Het overleg heeft in december een jaarlijks verlengbaar contract opgeleverd met de volgende 
afspraken (kort samengevat): 

 De stichting kan de door Vitens niet meer hergebruikte materialen overnemen, herstellen 

en gebruiken voor het realiseren van haar doelstelling 
 De schrootwaarde wordt bij overdracht bepaald aan de hand van het gewicht. 
 Tot een max van € 25.000 per kalenderjaar kan de stichting de materialen “om niet” 

verkrijgen door een schenking van Vitens gelijk aan de vastgestelde schrootwaarde 
 
 
 
 

Jacques van Paassen sluit het project Zuid Senegal af met een persoonlijk verslag 

December 2014 
 
In de week van 7 t/m 14 december ben ik voor de laatste keer naar de Casamance in Senegal 
gereisd. Doel van de reis was om het drinkwaterproject voor Abéné en omgeving officieel te 
beëindigen en afscheid te nemen van de partners, ook die in Kafountine, Diouloulou en Kataba. 
Bij aankomst in Abéné bleek het dorp de leiding van het waterbedrijf overgedragen te hebben aan de 
jongeren in het dorp. Lamine Diassy die twaalf jaar onze contactpersoon was en ook 10 jaar de 
leiding had over het drinkwaterbedrijf, was vervangen door Sonko, een jongeman uit Abéné.   
 
Uit de gesprekken met de dorpsbewoners maakte ik op dat ze prima tevreden waren met de 
verandering. Er is weer 24 uur per dag water en het betalingsgedrag is verbeterd. Niet betalenden 
worden nu ook consequent afgesloten. Met energieleverancier Senelec is een overeenkomst gesloten 
over de wijze waarop de achterstallige schuld van 2 miljoen CFA (ca € 3500), in de tijd afgelost wordt. 
Afgezien van de onwettige wijze waarop het dorp de leiding had veranderd (alleen ASUFOR, een 
officiële commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpen waaraan drinkwater geleverd 
wordt had de leiding mogen veranderen), stel ik vast dat het waterbedrijf nu de volle steun van de 
bevolking heeft en ook naar tevredenheid draait.  
 
In Kafountine was het Comité de Forage (CdF) geschokt toen ik ze vertelde dat dit mijn laatste 
bezoek aan Senegal was. Zij zijn enthousiast over de samenwerking tot op heden en hoopten nog 
vele jaren van de adviezen van de stichting gebruik te kunnen maken. Enkele wijken in het stadje zijn 
inmiddels aangesloten, waarbij de materialen van de stichting zijn ingezet. Maar er blijven nog 
genoeg uitdagingen over. Uitbreiding van het drinkwaternet vereist grote investeringen en ze zijn 
vooral op zoek naar mogelijkheden om extra geld te verdienen om die investeringen mogelijk te 
maken. Ze denken o.a. aan de aanschaf van een truck, voor vervoer van hun eigen materialen, maar 
ook voor vervoer van bouwmaterialen. Een ander idee is om de hoge energiekosten te drukken door 
gebruik te maken van zonne-energie. Ik heb toegezegd dat ik bereid ben om met ze mee te denken, 
maar wel op afstand. Vanuit Nederland wil ik met ze in contact blijven via email, waarbij het initiatief 
bij Kafountine ligt.  
 
In Diouloulou zijn onze materialen voor de bestaande put, stijgleidingen, putdeksel , water- en 
drukmeter, geïnstalleerd. De nieuwe aansluiting op het leidingnet is nog niet gerealiseerd. Er wordt 
nog gebruik gemaakt van de generator. De voorzitter van de CdF van Diouloulou betreurt het 
eveneens dat de stichting ophoudt met de activiteiten in de Casamance. Hij bedankt ons zeer voor de 
hulp in de afgelopen jaren.  
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In Kataba 1 is de drinkwatervoorziening nu enige weken al buiten bedrijf. Volgens Lammert is de 
oliesensor in de generator defect. De sensor geeft aan dat het olieniveau te laag is, hoewel dit uit de 
handmeting niet blijkt. Hij gaat het euvel oplossen door de sensor te verwijderen en een nieuwe te 
bestellen.  
Voor de laatste avond in de Casamance heb ik de naast betrokkenen bij het drinkwaterproject 
uitgenodigd voor diner, gevolgd door muziek en dans. Het werd een spetterende avond, een 
waardige afsluiting van een heel mooi en succesvol project. 

 
Foto: Jacques wordt getrakteerd op de “couleur locale” 
 
 

Donatie materialen VanderValkdeGroot en Aquario voor Moldavië    

December 2014 

 
 
Door de liquidatie van Aquario per 31 december j.l. zijn een aantal specifieke sanitatie materialen en 
wat kantoormeubelen door Aquario gedoneerd aan de stichting. Ook heeft VanderValkdeGroot een 
aantal slangen en koppelstukken gesponsord om de in Drochia werkzame spuitzuigcombi te 
upgraden. Al deze materialen gaan direct door naar het waterketenbedrijf van het stadje Drochia in 
Moldavië. Daarnaast worden nog een aantal drinkwatermaterialen aan het transport toegevoegd, 
zoals een pomp unit en reparatiemateriaal voor transportleidingen. 
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De gemeente Drochia reageerde direct op de aankondiging van de te transporteren materialen met 
een dankbrief aan de stichting.  
Uit de tekst van de burgemeester:  
door de ondersteuning van de stichting en de reeds beschikbaar gestelde materialen zit het 
drinkwaterbedrijf nu weer op een 24/7 levering van drinkwater (redactie: in 2011 max 4-6 uur/dag). 
 

 
 
Gerard, Bert en Servan voor een missie naar Vietnam  

November 2014 
 
In oktober van Gerard, Bert en Servan op missie geweest bij Truong in Vietnam. Op het programma 
stond onder andere de voorbereiding voor de uitbreiding van het distributienet. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden hebben de medewerkers van Howaco geleerd om leidingmateriaal met Europese 
standaardmaten te koppelen met leidingmateriaal met Vietnamese maatvoering (zie foto) 
 

 
 
 
Daarnaast zijn de medewerkers van het waterleiding bedrijf Howaco getraind in het aansluiten van 
frequentieregelaars en het maken van ontwerpen op het gebied van besturingen 
(procesautomatisering) en van distributienetwerken. 
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Casper voor een 5 maanden naar Suriname 

Oktober 2014 
 
Onze voorzitter is eind oktober voor Vitens naar Suriname vertrokken voor een periode van 5 
maanden. In het kader van het EU project capacity building geeft hij trainingen on the job op gebied 
van winning en zuivering. Daarnaast ondersteund hij de SWM met de uitbreiding van de 
zuiveringsstations  Meerzorg met 240m3/h en Uitkijk met 200m3/h. De materialen hiervoor zijn door 
de stichting geleverd. 
 

 
Foto: de door Sulteq gereviseerde pompen voor Meerzicht en Uitkijk  
 
De reguliere werkzaamheden van de Stichting lopen gewoon door, alleen een paar nieuw op te 
pakken zaken zijn even op hold gezet 
 
 
3 containers naar Suriname  

Oktober 2014 
 
In oktober zijn wederom drie containers naar Suriname vertrokken. Het betrof hier o.a. filterketels voor  
nieuw te plannen uitbreidingen en materialen voor de uitbreidingen. 
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Foto’s: impressie van het containers laden 
 
 
Truck voor Mozambique uiteindelijk naar Suriname 

September 2014 
 
 

 
Foto: Daf truck als tankwagen voor Suriname. 
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De truck die voor Mozambique bestemd was voor ondersteunende werken tijdens het boren van 
putten mocht door veranderde regelgeving niet ingevoerd worden in Mozambique. Het stuur zit 
namelijk aan de verkeerde kant (links i.p.v. rechts). 
Suriname toonde belangstelling voor de DAF truck. 
De truck is daarom voorzien van 6000 ltr RVS tank en is in zijn geheel naar Paramaribo verstuurd. De 
truck had al de door SWM gewenste blauwe kleur 
DE SWM wil de Daf truck in gaan zetten voor het leveren van water in gebieden die slecht bereikbaar 
zijn voor grotere tankwagens. Daarnaast kan de tank van de truck tijdens spuiwerkzaamheden als 
buffer dienen voor de hogedrukpomp 
De truck heeft inmiddels de Surinaamse APK keuring ondergaan en kan de weg op. 
 
2 containers naar Vietnam 

September 2014 
 

  
Foto: container met filterketel met als bestemming Vietnam 
 
In september zijn twee containers naar Vietnam vertrokken. Het betrof hier materialen voor de 
uitbreiding van pompstation Tan Kim en Truong Binh met elk 50m3/h. 
De totale productie van de beide stations wordt nu 300m3/h. De containers zijn gevuld met 
beluchtingstorens, filterketels, schakelkasten, pompen en appendages. Daarnaast zijn er 2500 
watermeters geleverd voor bemetering van de nieuwe klanten. 
 
Door de uitbreiding van de twee pompstations en het distributienetwerk worden 2500 huishoudens 
van water voorzien. 
 
 
 

   
Foto’s: aankomst en openen van de containers 
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Foto’s: uitbreiding Tan Kim in uitvoering met merendeels materialen van de stichting 
 
 
 
donatie materieel Brabant Water: 3 containers naar Suriname 

September 2014 

 
Met dank aan Brabant Water zijn er in september in Brabant drie containers geladen en verzonden 
naar Suriname. Het betrof 4 beluchtingstorens, verbindende leidingwerk en blowers voor het 
terugspoelen van de beluchtingstorens. 
De materialen worden ingezet voor de uitbreiding van productiebedrijven  Meerzorg en Uitkijk. 
 
Foto’s hieronder: een impressie van het uitpakken van de containers te Meerzorg 
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2 containers naar Suriname 

Augustus 2014 
 
 
De containers zijn geladen met gereviseerde pompen, appendages en 20.000 watermeters. 
De watermeters zijn door Presikhaaf gereviseerd en gaan voor een groot deel in Suriname gebruikt 
worden in de gebieden die door SWM overgenomen zijn van de Dienst Watervoorziening. 
Het andere deel gaat gebruikt worden voor het vervangen van de huidige watermeters die al een 
lange standtijd hebben. 
Op dit moment ligt er nog een aanvraag  voor het leveren van 5000 watermeters. 
Deze watermeters worden aangeleverd door Brabant Water en gereviseerd door Presikhaaf. 
 

  
Foto’s: door Presikhaaf gereviseerde watermeters 
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Henry Jansen aan de slag met “actie wandelen voor water”, part 2 

Juli 2014 
 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de kinderen van basisschool De Wegwijzer te 
Zwijndrecht. Zij hebben 25 en 26 juni gewandeld voor water met 6 liter water in hun rugtas. In juli 
maakte Henry de opbrengst van deze “wandelen voor water” actie bekend: € 7875, een doorslaand 
succes. Dank jullie allemaal, kinderen en leerkrachten van basisschool De Wegwijzer !! 
 
Het geld gaat worden gebruikt voor het eerste “bouwpakket drinkwaterinstallatie” (zie voor nadere info 
de nieuwsbrief juni 2014).  
Een locatie hiervoor, ergens in Afrika, is nog niet bepaald. Eerst moeten nog wat materialen voor de 
installatie uitgetest worden in Nederland. Dat staat in 2015 gepland 
 

 
Animatie van het instant bouwpakket drinkwaterinstallatie  
(met dank aan de fa. Howaco, Vietnam)  
 


