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Nieuwsbrief  juni 2014 
 
Beste lezers, 
 
Even bijpraten………….Er is het afgelopen half jaar weer een hoop werk verzet door vele vrijwilligers 
van de stichting. Er gebeurt zo veel dat niet iedereen meer het overzicht heeft. Dit ondervangen we 
door de Nieuwsbrief. Hierbij vinden jullie het overzicht van de belangrijkste activiteiten  
 
	
	

De activiteiten vanaf november 2013 tot nu toe: 
2013: 
• November:  Missie naar Drochia, Moldavië 
• December:  Werkbezoek Abéné, Senegal  
2014: 
• Maart: instant bouwpakket drinkwaterinstallatie op vakbeurs Gorinchem 
• Maart/april:  Handen uit de mouwen in Zuid Senegal 
• Mei: Dichtgegroeide leidingbuizen in Vietnam zijn weer schoon 
• Mei: Beleidsplan van de Stichting Water is our world 
• Juni: Containers op transport 
• Juni: Henry Jansen aan de slag met “actie wandelen voor water” 

 
 

 
Henry Jansen aan de slag met “actie wandelen voor water” 
Juni 2014 
 
 
De kinderen van basisschool De Wegwijzer te Zwijndrecht hebben op 25 en 26 juni gewandeld voor 
water. 
4 vrijwilligers van de Stichting zijn een week voor de actie naar Zwijndrecht afgereisd en hebben aan 
alle klassen van De Wegwijzer verteld over het werk van Stichting Water is our World. We hebben 
specifiek gevraagd om het project “instant bouwpakket drinkwaterinstallatie” (zie verderop in deze 
nieuwsbrief) te ondersteunen. Het was verrassend hoe geïnteresseerd en enthousiast de kinderen 
waren. Ze wisten heel goede vragen te stellen waaruit ook hun betrokkenheid bij veilig drinkwater 
bleek.  
Op 25 en 26 juni hebben alle kinderen flessen met water gevuld en in een rugtas gedaan. Elk kind 6 
liter. Vervolgens gingen ze daar mee wandelen. Evenals de kinderen in ontwikkelingsgebieden elke 
morgen water moeten halen en daarvoor veelal een eind moeten lopen. 
De opbrengst van de actie is nog niet bekend.  
De Wegwijzer gaat ons volgen want ze willen weten waar en wanneer we het eerste bouwpakket 
drinkwaterinstallatie gaan plaatsen. 
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Foto: de kinderen vullen hun flessen…… … en dan op pad 
 
 

 
Containers op transport 
Juni 2014 
 
De afgelopen maanden heeft alle maandagavonden en ook meerdere zaterdagen in het teken 
gestaan van het laden van verschillende containers met gesorteerd gebruikt materiaal en gekocht 
nieuw materiaal. Waar gaan de transporten naar toe? 



Pagina 3 van 12 
 

Nieuwsbrief Water is Our World, juni 2014 
 

 
Foto Container voor Suriname (links) en Vietnam (rechts) 
 
Mozambique: hier gaat een 40 voet container naar toe met onderdelen voor een boorstelling. 
Suriname: een 20 voet container  is vertrokken vol met allerlei leidingmateriaal en de eerste 5000 
watermeters van een serie van 25.000 watermeters die in opdracht van de stichting door Presikhaaf 
Bedrijven worden gereviseerd. Presikhaaf is een “ mens- en arbeidsontwikkelbedrijf “ (vroegere 
sociale werkplaats) 
Vietnam: het bestaande pompstation Kim-Ha wordt met de geladen pijperij en andere materialen 
uitgebreid en van een beluchtingsstap voorzien 

 
Foto Container voor Vietnam, ook de spullen voor het project van VEI gaan mee 
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Foto: de werkplaats van “ mens- en arbeidsontwikkelbedrijf “  Presikhaaf  waar  de 25.000 
watermeters worden gereviseerd 
 
 

Beleidsplan van de Stichting Water is our world    
Mei 2014 
 

  
De wetgeving voor stichtingen is gewijzigd. Pas nadat een stichting haar beleidsplan heeft 
geschreven en bekendgemaakt, kunnen donateurs hun bijdrage opvoeren voor belastingaftrek bij de 
belastingdienst. door het bestuur om die reden een beleidsplan opgesteld. U kunt het beleidsplan van 
onze stichting vinden op onze website, ga naar http://www.waterisourworld.com 
 
 
 
 
 
Dichtgegroeide leidingbuizen in Vietnam zijn weer schoon 
Mei 2014 
 
In 2007 startte Truong Ngo , met hulp van de stichting, zijn eerste drinkwaterbedrijf in Vietnam.  De 
vraag naar water was groot en de middelen schaars. Gekozen is toen om het ijzer zo volledig 
mogelijk uit het grondwater te zuiveren, maar voor de filters om ook het mangaan te verwijderen was 
geen geld.  Inmiddels zijn we 7 jaar verder en is er ruimte om de zuivering compleet te maken. Dat is 
in 2013 gerealiseerd.  In die 7 jaren zijn de drinkwaterleidingen echter zo dicht geslibd met 
mangaanafzettingen, dat de leidingendiameter met driekwart is afgenomen. Druk- en 
zwartwaterklachten zijn dan ook aan de orde van de dag. Hoogtijd om daar wat aan te gaan doen.   
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Fotos: spuien van leiding + met mangaan verstopte leiding 
 
Casper, Adrie en Jaap zijn op 5 mei naar Vietnam gevlogen om de werknemers van Howaco te leren 
hoe je leidingen die zo dicht geslibd zijn met een vrij harde afzetting, toch weer schoon krijgt. Voor 
Jaap en Adrie was het de eerste keer dat ze in Vietnam kwamen en zelfs de eerste keer dat ze 
vlogen. Ze troffen het wel, want bij aankomst was het heet, zeer heet zelfs.  En na enige dagen waren 
ze er ook achter dat je je tempo daar iets op moet aanpassen.  De samenwerking met de collega’ s 
van Howaco was voortreffelijk.  Met de meegebrachte nozzles en verschillende typen proppen lukten 
het ze om de leidingen weer helemaal schoon te krijgen. Ook voor de Nederlandse profs was het een 
hele nieuwe ervaring, want dergelijke afzettingen kennen we hier gelukkig niet.  Naast de praktijk van 
het reinigen van het leidingnet hebben ze ook workshops gegeven over leidingaanleg, het maken van 
lijmverbindingen, het buigen van bochten ,  het belang van schuren van leidingen voor het lijmen, het 
beheersen van voorraden etc.   Alle werkzaamheden zijn op foto’ s, maar ook op films vastgelegd en 
dat vormt weer interessant lesmateriaal voor volgende vergelijkbare situaties elders.  Jaap en Adrie 
glunderen nog steeds als zij mogen vertellen over hun ervaringen in Vietnam. Het is heel duidelijk; 
niet alleen de Vietnamese collega’s hebben in die korte tijd veel geleerd.  
 

 
Foto: Jaap en Adrie overleggen in het veld met Truong Ngo 
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Handen uit de mouwen in Zuid Senegal 
Maart/april 2014 
 
 
Op 24 maart j.l. vertrok een 6-man sterke delegatie van de stichting naar het zuiden van Senegal om 
daar, vóór het definitief afsluiten van het project later dit jaar, nog een aantal klussen te klaren. In 
Abéné en Kafountine moesten de nieuwe waterbronnen nog aangesloten worden en in bedrijf worden 
gesteld. Eerder gebrachte drinkwatermaterialen moesten worden uitgezocht, naar de bestemming 
worden gebracht op in het magazijn worden opgeslagen. Ook op organisatorisch gebied was nog een 
belangrijke klus te klaren. Kortom voldoende werk om 2 weken mee te vullen. 

 
Foto: de waterput is aangesloten en direct melden zich de afnemers 
 
Voor Bert Hogenkamp  en Armin Mulder was het de eerste keer dat ze Senegal bezochten. En 
natuurlijk keken ze hun ogen uit toen we na 12 uur reizen in Abéné arriveerden. Geweldig was het om 
te zien dat ze de volgende dag al binnen een half uur na aankomst bij het waterbedrijf aan het werk 
waren of ze er al jaren kwamen. Op de terugreis, 14 dagen later konden we terug zien op een heel 
geslaagd werkbezoek. Samen met de medewerkers van de betrokken  waterbedrijven hebben we alle 
voorgenomen werkzaamheden kunnen uitvoeren en zelfs meer dan dat.  
 
In Abéné is de drinkwaterproductie met  50% verhoogd en in Kafountine zelfs verdubbeld. Vooral in 
Kafountine was dit van groot belang gezien de grote vraag naar water. Nu  draaien 2 pompen 24 uur 
per dag. In Kataba 1 zijn we teruggekomen op een eerder genomen besluit om de samenwerking te 
beëindigen. In overleg met Lammert Mulder en Tine Segers, twee Nederlandse bewoners van het 
dorp, en de bewoners van het dorp van Kataba 1 hebben we alsnog een drinkwatervoorziening 
gerealiseerd (zie foto’s). De bewoners hoeven niet langer meer het onbetrouwbare putwater te 
drinken, maar kunnen voortaan na betaling veilig drinkwater tappen bij het reservoir.  
 
Op organisatorisch vlak zijn er afspraken gemaakt met de 3 genoemde drinkwaterbedrijven en dat 
van Diouloulou betreffende de levering van drinkwatermaterialen aan elkaar zonder dat er kosten 
worden doorberekend. In Abéné zal Lammert Mulder, voor een periode van een jaar, zorgen voor 
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afsluiting van wanbetalers. Op deze wijze wordt verzekerd dat de wanbetalers echt geen gratis water 
meer krijgen en  voor de continuïteit van het waterbedrijf een essentiële voorwaarde.  
 

 
Foto: putconstructie 
 
 
 
instant bouwpakket drinkwaterinstallatie op vakbeurs Gorinchem 
Maart 2014 
 
Sluit de ogen en stel je even voor: een dorp ergens in een warm, arm land. De dorpelingen hebben 
welgeteld 1 put ergens in het dorp ter beschikking waar iedereen zijn water komt halen. Met een 
handpomp wordt het water door de vrouwen naar boven gezwengeld en de jerrycans worden gevuld. 
Een elektrische pomp is geen optie, zelfs als elektriciteit beschikbaar is. Gewoon te duur. In 
honderdduizenden dorpen over de hele wereld gaat dat zo.  
 
Er komt een vrachtwagen aan met een kleine (10 voet) container erop. Naast de waterput wordt een 
plek gezocht waar de container goed, stabiel kan staan. Uit de container komen allerlei materialen en 
vervolgens wordt op de container een watertoren in elkaar gezet, waarbij de container als fundatie 
dient. Een staalconstructie, een reservoir, stijgleidingen en een dak van zonnepanelen. In de 
container zit een schakelunit voor de energievoorziening van een onderwaterpomp en watermeters. 
Er kan indien nodig ook nog een zuiveringsunit in zitten. Met leidingmateriaal uit de container worden 
ook nog meerdere tappunten in het dorp aangelegd. 
Zodra de zon opkomt wordt de onderwaterpomp in de put aangedreven door de energie geleverd 
door de zon. Het reservoir vult zich. Bewoners kunnen op meerdere plaatsen water tappen zonder 
zelf te moeten zwengelen, er is altijd water uit het reservoir beschikbaar onder voldoende druk.  
Zie ook de animatie 
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Animatie van het instant bouwpakket drinkwaterinstallatie ( met dank aan de fa. Howaco, Vietnam)  
 
 
Dit idee is door de stichting uitgewerkt en een prototype is ontwikkeld in samenwerking met Rook BV. 
De firma Mosman heeft voor het prototype een reservoir gedoneerd en de firma Picosol de 
zonnepanelen. Andere sponsors hebben financieel bijgedragen. 
 
De primeur was op de beurs in Gorinchem op 18,19 en 20 maart. We zijn apetrots 
De watervoorziening op zonne-energie heeft een opslagcapaciteit van 6000 liter en kan ca 1000 
mensen elke dag weer van schoon drinkwater voorzien. De pomp aangedreven op zonne-energie 
heeft een debiet van 30m³ per dag 
 
De kosten van één installatie bedragen ca € 15.000. De Stichting heeft  meerdere sponsoren die 
bijdragen om de bouw van een installatie mogelijk te maken. Maar dit is niet genoeg om aan de vraag 
naar drinkwaterinstallaties te voldoen. De Stichting zou graag meer willen doen. Daarom doet de 
Stichting ook een beroep op u om bij te dragen aan de bouw en installatie van de watervoorziening. U 
kunt b.v. een onderdeel sponseren 
Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief vindt u een sponsorbrief 
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Foto: Bouwpakket drinkwaterinstallatie op de beurs in Gorinchem 
 
 
 
 
Werkbezoek Abéné Senegal Casper van Ommen en Jacques van Paassen 
December 2013 
 
Dit werkbezoek moest licht werpen op de financiële situatie van het waterbedrijf, de status van de 
directeur Lamine Diassy na zijn terugkomst in zijn dorp en de voortgang van het bedrijf. Op basis van 
onze bevindingen zou een besluit genomen worden over onze verdere werkzaamheden in Abéné.  
Tijdens het bezoek bleek dat zowel organisatorisch als financieel het waterbedrijf van Abéné er 
beroerd voorstaat. De stichting moet zich beraden hoe verder om te gaan met Abéné  
 
Daarnaast hebben we ook de projecten in Kafountine, Diouloulou en Kataba 1 bezocht om afspraken 
te maken over de voorgenomen werkzaamheden gepland in maart 2014 (zie “handen uit de 
mouwen”) In Kafountine heeft dit direct geleid tot het eindelijk betalen van een eerste deel van de 
lokale bijdrage. Zowel in Kafountine als in Diouloulou zijn goede afspraken gemaakt over de te 
verrichten werkzaamheden in maart. Het contact met Kataba 1 heeft zich beperkt tot het meedelen 
dat de stichting de samenwerking beëindigd wegens gebrek aan medewerking van de kant van de 
lokale bestuurder 
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Missie Casper van Ommen en Theo Smit naar Drochia, Moldavië 
November 2013 
 
Het ondersteunende werk van de stichting voor het gemeentelijk waterketenbedrijf “Apa Canal” in 
Drochia, Moldavië begint de eindfase te naderen. Was 4 jaar geleden de drinkwaterlevering 
teruggevallen naar 4 tot 6 uur per dag, momenteel gaat het weer bergopwaarts richting 24 uur/dag. 
De korte missie had als doel om in overleg met de nieuwe manager (Igor Moltov) en de burgemeester 
te komen tot een evaluatie van de situatie zowel op het gebied van drinkwater als van 
afvalwaterinzameling.  
 

 
Foto: de burgemeester Igor Grozavu bedankt Casper voor alle ondersteuning van de stichting 
 
Drinkwater: 
De manager heeft, mede dankzij alle bulkwatermeter die vrijwilligers van de stichting een jaar eerder 
geplaatst hadden, met succes ingezet op het terugdringen van het lekverlies en illegale aansluitingen 
De belangrijkste aanbeveling van vorig jaar, het vervangen van ca. 2 km poreuze stalen 
transportleiding, was tot onze aangename verrassing gerealiseerd. Tot onze teleurstelling bleek de 
nieuwe leiding echter nog niet in bedrijf, er lag nog een betalingsprobleem.  
 
Riolering: 
In het stadje kwamen we de spuitzuigcombi tegen, gedoneerd door de firma Vandervalk+degroot. Vol 
enthousiasme waren de medewerkers voor het eerst in 50 jaar de riolen aan het schoon maken. 
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Foto: de spuitzuigcombi aan het werk in de straten van Drochia 
 
Het werkbezoek van drie dagen leverde twee lijstjes op: een met nog te leveren drinkwatermaterialen 
om weer een verbeteringsslag te kunnen maken namelijk het afkoppelen van de wijk Hospital en deze 
te gaan voorzien met een eigen reinwaterpomp. Door splitsing van leveringsgebieden zal ook de twee 
jaar geleden geplaatste pomp beter tot zijn recht komen. Het tweede lijstje betreft materialen om de 
spuitzuigcombi verder op te knappen.  Na de zomer zullen de spullen op transport gaan 
 
Volgens goed lokaal cultureel gebruik en gastvrijheid zijn de nodige glaasjes wodka achterover 
geslagen. Dit zwaarste onderdeel van deze missie is ook goed gelukt. 
 
Op de heenreis ook nog het dorp Jablona bezocht ongeveer 50 km van Drochia. De 
drinkwatervoorziening van dit grote dorp was volkomen in elkaar gestort. Alhoewel de stichting veel 
voor de drinkwatervoorziening  dit dorp zou kunnen betekenen hebben we besloten vooralsnog geen 
actie te ondernemen bij gebrek aan sponsors en een betrouwbare lokale vertegenwoordiger. Wel 
hebben we het lokale bejaardenhuis kunnen adviseren over een eigen drinkwatervoorziening via de 
Stichting Holland-Moldavië 
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