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Hierbij ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief met daarin nieuws over de
Stichting Water is our World.
Algemeen
Het eerste halfjaar is een immens druk jaar voor de Stichting geweest.
Geschokt waren we door de aardbeving in Haïti. Zoveel leed, zoveel nood. Terwijl je
nauwelijks iets kunt doen.
Via Vitens werden onze bestuursleden Casper van Ommen en Jacques van Paassen gevraagd
om hulp te bieden in dit getroffen gebied.
Een week na de aardbeving zijn ze vertrokken en hebben in korte tijd een
noodwatervoorziening voorbereid voor 30 000 mensen.
Project Roemenië
Veel tijd is besteed aan het project Roemenië in het dorpje Varsand. Dit werk betreft de bouw
van een waterzuiveringsinstallatie. Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is de
waterkwaliteit in Varsand slecht. Met name het arseengehalte is veel te hoog.
Er is een plan ontworpen om een zuiveringsinstallatie te bouwen die het arseengehalte tot een
aanvaardbaar niveau kan terugbrengen.
Bij de provincie Overijssel werd een grondwaterzuiveringsinstallatie gesloten die geschikt
was om opnieuw ingezet te worden Het gebouw was van de provincie en de installatie van
Vitens. In overleg met Vitens en de provincie Overijssel is besloten om de installatie te
ontmantelen en het gebouw af te breken en in Varsand weer op te bouwen.
Dit werd een heel bijzondere prestatie van de vrijwilligers van de Stichting. Met man en
macht is er aan gewerkt om alles te demonteren en het gebouw te vervoeren naar Varsand.
De installatie zelf is naar pijpleidingbouw Rook gebracht om daar aangepast te worden en
geschikt te maken om in te zetten in Varsand.
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filterinstallatie in opbouw, fa. Rook

Inmiddels is de installatie gereed en zal eind juni naar Varsand gebracht worden.

gecoat leidingwerk voor de installatie 1

Als vanouds is de fa. Edink onze vervoerder Het gaat hier om vier transporten met truck en
oplegger.
Vervolgens gaan ploegen vrijwilligers naar Roemenië om samen met de Roemenen de
installatie weer op te bouwen en in werking te stellen.

Nieuwsbrief
Juni 2010
Deze werkzaamheden zullen voor de bouwvakvakantie aanvangen en in september weer
opgepakt worden als het gebouw is gerealiseerd. Waneer alles volgens planning verloopt, zal
de opbouw en inbedrijfstelling van de zuiveringsinstallatie 8 weken in beslag nemen.
Al met al een spannende klus. We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de tomeloze inzet
van vrijwilligers die steeds weer in praktijk brengen dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid
is. Wij kunnen op hen rekenen.

opbouw blower en compressorinstallatie

Intussen oriënteren we ons over de cultuur en gewoontes in Roemenië en proberen onze
vrijwilligers die naar Roemenië gaan daar zo goed mogelijk over te informeren.

informeren vrijwillige medewerkers
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Ook zijn we veel dank verschuldigd aan sponsoren die zorgen dat dit project financieel
ondersteund wordt.
Met name willen we hier noemen Grundfoss BV die zo enthousiast over het project was dat
ze een cheque van € 10.000 beschikbaar heeft gesteld.
Ook de firma Rook zijn we veel dank verschuldigd. Zij zijn het die ons van advies hebben
voorzien en de ruimte op hun terrein beschikbaar hebben gesteld en met raad en daad terzijde
hebben gestaan en nog steeds staan.
De firma Edink voor het ter beschikking stellen van een truck met oplegger voor meerdere
ritten en het regelen van chauffeurs die de transporten uitvoeren.
De firma Lowik die het gebouw heeft gedemonteerd en die nu een ploeg voor een week ter
beschikking stelt voor de opbouw van het gebouw in Varsand.
Vitens willen we hartelijk danken voor het te beschikking stellen van het gebouw waarin de
installatie gebouwd gaat worden.
De Provincie Overijssel willen we hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de
installatie.
De firma Krohne voor het kosteloos leveren en reviseren van gebruikte altometers die nu een
tweede leven krijgen in Varsand.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor de firma Krohne erg belangrijk.

Overdracht altometers

De firma Derusit heeft wederom de coating van gebruikte RVS buizen verzorgd. Ze zijn niet
van nieuw te onderscheiden. Ze heeft tevens de kosten van de coating gedeeltelijk voor haar
rekening genomen.
Cimpro bv heeft de PLC gedeeltelijk gesponsord. De PLC is nodig om op afstand het
waterleidingbedrijf in Varsand te kunnen bedienen en te begeleiden.
Euromac Genemuiden bv heeft een deel gesponsord van de hoge drukspuit en Epimid Vorrink
het coaten van de beluchtingstoren
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Endress en Hauser bv heeft meet en regelapparatuur gedeeltelijk gesponsord en
handelsonderneming Dikken heeft het benodigde gereedschap voor een deel gesponsord.
Sponsoren en verder alle betrokkenen van het project Varsand hartelijk bedankt!
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Suriname
Wederom heeft er een transport plaatsgevonden naar Suriname.
Bij de firma Rook is een bestaande beluchtingstoren aangepast
De beluchtingstoren gaat ingezet worden op productie bedrijf Livorno.
De loze ruimte in de container is opgevuld met een groot aantal bureaustoelen en 1m3
bibliotheekboeken, geschonken door de bibliotheek Kampen. De boeken worden verdeeld
over lokale scholen in Lelydorp.
De container is inmiddels in Paramaribo aangekomen.

beluchtingstoren voor ombouw Livorno
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Project Abené Senegal
In mei hebben Jacques van Paassen, Casper van Ommen en Henry Jansen een werkbezoek
aan het waterbedrijf Casameau te Abené Senegal gebracht.
Reeds lange tijd zijn we als Stichting bezig om samen met de Stichting Agro Casa in Abené
een waterbedrijf op te zetten.
Technisch is het waterbedrijf redelijk ingericht maar qua bedrijfsvoering moet er nog veel
gebeuren. We hebben hier dan ook weer de nodige zorg aan besteed.
Tevens hebben we aandacht gegeven aan het reguliere onderhoud van het productiebedrijf.

spoelcontrole
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onderhoud compressor

Er is tijd geïnvesteerd in het bereiken van overeenstemming over het plaatsen van nieuwe
putten in aangrenzende dorpen Kataba, Kafountine en Diouloulou.
Er zijn afspraken gemaakt met een bedrijf in Gambia over het boren van minimaal drie en
mogelijk meer putten.

contractondertekening

In Kataba woont de Nederlander Lammert Mulder die de coördinatie van het boren op zich
heeft genomen. We zijn Lammert zeer erkentelijk voor de belangeloze inzet voor de Stichting.
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Lammert en Tine

Met de President van het conseil Rural van Kataba, de heer Abdulai Badji, is gesproken over
de oprichting van een waterbedrijf in Kataba. De president is zeer blij met het initiatief van de
stichting en de rol van Lammert Mulder hierin. Hij benadrukt het belang van drinkwater voor
de gezondheid van de mensen en de ontwikkeling van Kataba. Hij onderschrijft volledig de
voorwaarde dat alle mensen voor drinkwater moeten betalen. De samenwerking met het
waterbedrijf Casameau in Abéné verloopt goed. Ze willen graag meewerken aan uitbreiding
van de samenwerking met Diouloulou en Kataba op de gebieden water- en elektriciteitstarief,
opleidingen, materialenuitwisseling en inzet van mensen.
Ter gelegenheid van het afscheid van de consul in Gambia gaf de nieuwe ambassadeur in
Senegal, de heer Gerben de Jong een receptie in Banjul. Ook de Stichting Water is our World
werd uitgenodigd. Met de ambassadeur is een gesprek gevoerd. De heer de Jong was
geïnteresseerd in de werkzaamheden van de Stichting en zegde zijn medewerking toe waar
dat mogelijk is.
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Project watervoorziening Chimoio, Mozambique en plaatsing Playpumps
Er is veel inzet verricht om de financiële middelen voor de watervoorziening in Chimoio en
de playpumps, die geplaatst worden in nog nader te bepalen landen, bijeen te brengen.
Inmiddels hebben we het streefbedrag van € 20.000 euro bereikt.
Maar daar de euro behoorlijk in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar zal het project
wellicht duurder uit gaan vallen.
Het wachten is nu op afhandeling van de subsidie aanvraag bij NCDO en als dat rond is
kunnen we starten met uitvoering van de werkzaamheden.
In Chimoio wordt er met spanning naar uitgekeken.
Personalia
Ons bestuurslid Andries van der Sluis is zojuist naar Mozambique vertrokken. Andries gaat er
voor drie jaar wonen. Hij is er werkzaam als projectleider bij het waterbedrijf Fipag in Tete.
Door deze werkzaamheden zag Andries geen kans meer om als bestuurder bij de Stichting
betrokken te blijven.
Andries we willen je hartelijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid bij de Stichting en
wensen jou en Petra veel succes toe bij jullie werk in Tete Mozambique.
We kunnen als free Lance medewerker
John Bunnik verwelkomen. John werkt
momenteel in Zambia. Hij zal zich
inzetten als coördinator bij het realiseren
van watervoorzieningen door de
Stichting.
John heeft een brede ervaring op het
gebied van het realiseren van
drinkwatervoorzieningen en heeft veel
buitenlandervaring.
We zijn dan ook heel blij dat wij op John
een beroep kunnen doen. Dit zal ons
helpen om projecten in zuidelijk Afrika te
realiseren.
We hebben inmiddels meerdere aanvragen voor het aanleggen van drinkwatervoorzieningen
in landen van zuidelijk Afrika.
Ten slotte
Wij gaan als Stichting een spannende tijd tegemoet. Zal alles lukken wat we ons als doel
hebben gesteld voor dit jaar?
We gaan er voor. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken. Samen met de vele
vrijwilligers die ons steeds weer ondersteunen gaan we er tegenaan.
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Er is zoveel werk te doen. En als je iets gerealiseerd hebt is het slechts een druppel op de
gloeiende plaat. “En toch is het weer een druppel” zeggen we dan tegen elkaar.
We hopen dan ook weer op uw steun te rekenen in welke vorm dan ook.

