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Stichting Water is our World 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de stichting. Tot op heden  informeerden we  de 
sponsoren en overige belangstellenden door  te verwijzen naar de website of via een flyer. 
Vanaf nu zullen we elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. Via de nieuwsbrief houden we u 
op de hoogte van de voortgang van de projecten en van onze plannen voor de nabije 
toekomst. Op deze manier hopen we u nog meer te betrekken bij alles wat we doen en kunt u 
beter beoordelen of uw bijdragen aan de projecten goed besteed zijn. Wij zijn erg benieuwd 
naar uw reactie. 

Drinkwater en sanitatie in de Casamance 

Onze activiteiten in Zuid-Senegal beperken zich al 
enige tijd niet meer tot drinkwater in Abéné. De 
drinkwaterwinning en zuivering vindt plaats in 
Abéné, maar de voorziening  is ook bedoeld om  aan 
de inwoners van de naburige dorpen Albadar, Diana 
en Colomba drinkwater te leveren. Drinkwater en 
sanitatie zijn nauw aan elkaar gekoppeld.  
Sinds 2007 werken de stichtingen Water is our World 
en Agro Casa (ook erg actief in Abéné) nauw samen 
op het gebied van sanitatie.  

In 2008 is in samenwerking met een vrouwengroep uit Abéné een 
ontwerp gemaakt voor een gecombineerde bad- en toilethuis. 
Eind 2008 is de eerste pilot gerealiseerd op het erf van de familie 
Diassy. Binnen twee maanden kwamen al de eerste positieve 
berichten binnen over het gebruik van badwater en urine in de 
tuin. De bananenbomen produceerden veel meer en ook  grotere 
bananen dan ervoor. Voor de vrouwen betekent dit ook direct 
meer opbrengst op de markt, waar ze hun fruit verkopen.  
In 2009 worden in Abéné nog twee pilots gerealiseerd.  
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Stand van zaken betreffende drinkwater  

Organisatie 
 
In 2008 een waterbedrijf voor Abéné en omgeving opgericht. Het waterbedrijf, Casameau, is 
verantwoordelijk voor de productie, distributie van drinkwater en voor het factureren en innen 
van de watergelden. Lamine Diassy is directeur geworden van het waterbedrijf en hij heeft 3 
technische medewerkers en 1 financieel/administratief medewerkster in dienst 

Opleidingen 

Voor een organisatie die zelfstandig kan opereren is het essentieel dat het beschikt over 
personeel dat goed opgeleid is en dat de kennis en vaardigheden bezit om alle 
werkzaamheden uit te voeren. Vandaar dat de stichting vanaf het allereerste begin in Senegal 
al begonnen is met kennisoverdracht en het leren van vooral technische vaardigheden. In 2008 
is gestart met het organiseren van stageperiodes voor de medewerkers.  
Als eerste heeft Lamine Diassy als voorbereiding op zijn nieuwe taak, directeur van het 
waterbedrijf, een management training van 6 weken gevolgd in Mozambique.  
Vanaf 1 april j.l. loopt Youssouf stage in Dakar bij het grootste drinkwaterbedrijf van Senegal. 
De stageperiode van 6 weken is vooral gericht op de zuivering en distributie van drinkwater 
en op het maken van huisaansluitingen. Na afloop wordt de stage geëvalueerd. Bij een positief 
resultaat zal Mamadou kort daarop ook hetzelfde programma gaan volgen in Dakar. Fatou, de 
financieel medewerkster van Casameau, is gestart met een cursus Word en Excel, die wordt 
gegeven door een Française die een internetcafé beheert in Abéné.    

Watertoren 

De watertoren is geverfd en ziet er nu representatief uit. Bijgaand de foto voor de verfbeurt en 
erna.  
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Container met hulpgoederen naar Chimoio Mozambique 

In 2008 zijn er veel goederen verzameld 
voor het kindertehuis TIOS in Chimoio. 
We zijn nu druk doende om de benodigde 
papieren voor elkaar te krijgen zodat de 
container zonder veel problemen 
ingeklaard kan worden in de haven van 
Beira. Dit blijkt een langdurig proces 
waarbij vooral gebruikte kleding veel 
problemen geeft.  
We zijn echter nu zover dat, naar het zich 
laat aanzien, de container binnen enkele weken op transport kan naar Beira.  
 
Filterketel transport naar Paramaribo 

De vrijwilligers van de stichting zijn erg druk  
geweest met het laden van twee containers  
met hulpgoederen voor het waterbedrijf  
SWM in Paramaribo. Ook meerdere gebruikte  
filterketels vonden hun weg naar Suriname. 

Drinkwaterproject Oekraïne 

Stichting Water is our World is door stichting Dorotty uit Hasselt gevraagd om mee te werken 
aan een drinkwaterproject in Aztely, een dorpje met ongeveer 1.000 inwoners in het westen 
van Oekraine. In het dorpje is geen drinkwatervoorziening aanwezig en zijn de mensen nog 
aangewezen op water uit de put. Stichting Dorotty heeft via het organiseren van vele 
activiteiten en met hulp van de gemeente Zwartewaterland meer dan € 100.000 opgehaald 
voor dit project. Water is our World heeft een analyse van het grondwater laten maken en een 
ontwerp voor de benodigde zuivering gemaakt. Het distributienet, ontworpen door de 
Oekrainers, is beoordeeld en aangepast. Als de financiering van het project geheel rond is dan 
zal Water is our World materialen beschikbaar stellen en helpen bij de bouw en het in bedrijf 
stellen van de zuiveringsinstallatie. 
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Nieuw magazijn 
 
In het verleden hadden we de materialen op diverse 
plekken opgeslagen, maar sinds april 2009 beschikken 
we over een ruime magazijnruimte waar onze materialen 
kunnen worden opgeslagen. Inmiddels zijn meerdere 
vrijwilligers bezig om de materialen op te slaan in het 
magazijn. Een enorme klus waar we in de toekomst 
zeker profijt van zullen hebben. 

Onderhanden werken 

Op dit moment is de Stichting met een aantal zaken bezig: 
- Adviesaanvraag voor aanleg drinkwaterproductie en leiding in de Oekraine; 
- Adviesaanvraag voor aanleg drinkwaterproductie in Harare Zimbabwe; 
- Adviesaanvraag voor aanleg drinkwaterproductie en leiding in Mozambique eventueel 

gecombineerd met aanleg van irrigatiemogelijkheden voor de landbouw; 
- Ondersteunen van waterbedrijf Casameau in Senegal 
- Inrichten nieuwe magazijn; 
- Onderzoeken van mogelijkheid tot bouw van grondwaterzuiveringsinstallatie in 

Roemenië. De plannen hiervoor zijn in een 
vergevorderd stadium en zullen veel inzet 
van veel vrijwilligers vereisen. 

- Verzendklaar maken beluchtingstoren voor 
productiestation Livorno, in opdracht van 
de Surinaamse Waterleiding Maatschappij 

- Verzendklaar maken plaatbeluchters voor 
productiestation WK-plein, eveneens in 
opdracht van de Surinaamse Waterleiding 
Maatschappij.  

Ten slotte 

Sponsoren en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie bijdragen en inzet. Met jullie hulp kan er 
veel gerealiseerd worden. In de volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan 
verschillende acties die jullie als vrijwilliger hebben ondernomen. We gaan hard aan het werk 
om de plannen die op stapel staan te realiseren.  
We gaan nu eerst met welverdiende vakantie waarbij wij jullie allen een fijne vakantie 
toewensen.


