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Daarnaast zijn er de specifieke activiteiten uitgevoerd in de periode 1 januari 2017 tot nu: 

 

Januari 

 

 

 

 

 

 

 Voorstel van Jacques en Casper voor grondwaterzuiveringen GWI  

 2 Containers vertrokken naar Guyana met 4 filterketels en 6300 watermeters  

 12 Jan: hele zaterdag vrijwilligers in touw voor leeghalen container Moldavië en 

vullen container voor Guyana (zie foto) 

 12 Jan: Theo en Vera Smit naar Guyana voor een missie van 3 maanden 

 3
e
 Container naar Guyana met o.a. bulkwatermeters, bordessen en filterketel 

 Herman Sluiter en Harry Schoot Uiterkamp: missie van 2 weken naar Vietnam 

Februari  3 Daags bezoek Casper aan GWI in Georgetown samen met SWM 

 Container vertrokken naar Vietnam met noodstroomdiesel en Pall ringen 

April  Inklaring 2 containers in Georgetown. GWI kan starten met plaatsen watermeters. 

Mei  Proefhal Noord Bergum van Vitens leeggehaald op een zaterdag met 10 man.  

  Overleg Casper met GWI in Paramaribo over zuivering te Friendship –Guyana. 

 Witharen: vullen 4e container Guyana (incl 2 beluchtingstorens) 

Juni 

 

 Herman Sluiter: missie van 2 weken naar Gyuana voor begeleiden van een boring 

 Order van VEI voor de levering van 10.000 gereviseerde watermeters voor Kenia 

 2 Containers vertrokken naar Guyana met 4 filterketels en Pall ringen  

Beste lezers, 

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief zijn we sinds kort gestart met de ondersteuning van een nieuwe 

partner: Guyana Water Incorporated (GWI), het drinkwaterleiding- en afvalwaterbedrijf voor geheel 

Guyana. Na de trainingen in het najaar van 2016 in zowel Guyana als in Nederland hebben we het 1
e
 half 

jaar 2017  vooral materialen naar Guyana verscheept plus kennis en kunde ter plekke ingezet. Dit laatste 

in de vorm van een lange missie van 3 maanden. Parallel hieraan lopen de activiteiten met onze 

bestaande partners gewoon door. U kunt hier alles over lezen in deze nieuwsbrief. 

Zoals de meeste lezers van de nieuwsbrief wel 

weten is de belangrijkste activiteit van de 

Stichting het voorbereidende werk dat elke 

maandagavond in Witharen plaatsvindt door 

de meest betrokken vrijwilligers van de 

Stichting. Soms wordt ook een zaterdag 

gebruikt voor het verzetten van al het werk 

 

 

 
Foto: De vrijwilligers pauzeren even tijdens het 

leeghalen van de container Moldavië en het 

vullen van de 3
e
 container voor Guyana 
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Guyana 1: Meerjarige samenwerking met Guyana Water Ltd. (GWI) krijgt concrete vorm 

Januari 

 

 

 

 

 

Guyana 2: missie van 3 maanden 

Januari - April 

 

Persoonlijke impressie Theo Smit: 

“Als GWI een goede en veilige woonplek regelt, willen mijn vrouw en ik in de winter wel een paar 

maanden komen” had ik begin december geantwoord op een verzoek van GWI-directeur Dr Van 

West- Charles, beter bekend als “Dr. Charles”, om een WioW ondersteuning ter plekke van 3 

maanden te leveren. Drie weken later kregen we wat foto’s over de mail van een appartement en weer 

drie weken later (12 januari) stapten Vera en ik op het vliegtuig richting Georgetown.  

De ontvangst was buitengewoon hartelijk, warm en in alles was voorzien; klasse!. Dit alles gaf ons een 

heel welkom gevoel en maakte dat we een veel makkelijkere start konden maken dan we hadden 

durven hopen. 

 

De ondertekening van de MoU 

(Memorandum of Understanding) tussen 

GWI en de Stichting op 10 november 

2016, is het startsein geweest om de 

ondersteuning van GWI verder concreet 

te maken. (zie ook de vorige nieuwsbrief 

over de MoU en het bedrijf GWI).   

 

De belangrijkste acties in 2017 tot nu zijn 

een missie van 3 maanden door Theo 

Smit en de verzending van een aantal 

containers met materialen.  

 

In deze brief zowel een kort persoonlijk 

verslag van Theo Smit als ook een 

verslag over enkele concrete 

onderwerpen waaraan hij in Guyana ter 

plekke veel aandacht heeft besteed. 

 

 

 
Het NRW (Non Revenu Water) van 

GWI is zeer hoog. Veel initiatieven 

van GWI zijn erop gericht dit te 

reduceren, zoals bv. deze erg leuke 

strip tegen wanbetaling.  

(1000 Guyanese dollars is ongeveer 

€ 4,50) 
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In een vrije rol binnen GWI ben ik vooral in gesprek gegaan met veel mensen uit de organisatie. Op 

deze manier heb ik vele suggesties kunnen aandragen over mogelijke verbeteringen en zo ook witte 

vlekken in kennis kunnen traceren.  

Mijn belangrijkste aandachtspunten waren: de vele aspecten van Non Revenu Water; pompputten; 

Asset Management; het opstellen van een nieuw Strategisch Plan en  enkele organisatorische 

aspecten. Ook het aspect zuiveren van grondwater heeft veel aandacht nodig, daarmee waren 

Jacques, Casper en Bas  al vanuit Nederland bezig (zie vorige nieuwsbrief). 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWI is duidelijk een bedrijf in een veranderingsproces. Dr. Charles (sinds 2,5 jaar CEO van GWI) zet 

duidelijk druk op de organisatie om zaken anders aan te pakken. GWI medewerkers zijn gedreven en 

leergierig, maar ook kritisch, dat is fijn samenwerken. Krachtig bij het veranderingsproces is o.a. het 

investeren door GWI in allerlei trainingen en scholing van medewerkers en de investeringen in ICT.  

In de periode van veranderen binnen een organisatie wringt het, zoals altijd  tussen oud en nieuw, tussen 

de koplopers en de achterblijvers. Zo is de database van de klanten nog vol fouten. Er is een wereld van 

verschil tussen hoofdkantoor (theorie) en regiokantoren (praktijk) en  de interne communicatie tussen 

afdelingen is niet optimaal. Ook de verantwoordelijkheden zijn soms onduidelijk. 

Foto: een nieuwe door zonne-

energie aangedreven winning 

en distributie bij het 

indianendorp Kanau 

Verrassend is het in Guyana overal Nederlandse invloeden 

tegen te komen. Bijvoorbeeld in de namen van de uit de 

plantages voortgekomen dorpen en woonwijken (zoals Vreed 

en Hoop, Tusschen de Vrienden, De Witte Zwaan, 

Vergenoegen, Beterverwagting) en de polders met hun 

ontwateringsstelsel, de Hollandse sluisjes en de Seawall (de 

door Nederlanders aangelegde zeewering). 

 

Foto: Het afscheid van de GWI 

medewerkers was even 

hartelijk als de ontvangst bij 

start 3 maanden eerder. (op de 

foto Theo en Vera Smit met Dr 

Charles) 
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Guyana 3: Non Revenue Water (NRW) 

Januari - April 

Non Revenue Water is het gat tussen “drinkwater het systeem in pompen” en “inkomsten ontvangen 

van de klant”.  Dit NRW is bij GWI extreem hoog (60-70%), hetgeen tot allerlei financiële problemen 

leidt. Er liep al een NRW project toen ik kwam. De bewustwording binnen GWI dat NRW niet zomaar 

een technisch project is van enkele harde werkers, maar een op te lossen financieel probleem 

waaraan de gehele organisatie moet bijdragen, is door middel van presentaties over de actuele NRW 

situatie behoorlijk toegenomen. Speerpunten voor GWI om het NRW naar beneden te krijgen zijn 

helder, te weten: bemeteren van alle klanten, het elimineren van alle incorrectheden in de klanten 

database en het beter organiseren van het opsporen van lekkages. Het aanbrengen van DMAs 

(District Meter Areas) is al enige jaren gaande, maar er is te weinig mankracht om continu de vinger 

aan de pols te houden als het gaat om het verbruikspatroon per bemeterd gebied. 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

Bijzondere vermelding is op zijn plaats over de app die door een medewerker van GWI is ontwikkeld. 

Een ieder die deze app op zijn smartphone heeft, kan bij het vinden van een lekkage in de straat een 

foto maken, welke direct inclusief coördinaten bij een gecontracteerde aannemer terecht komt met de 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

% metered GWI 
De bemetering van de klanten is de 

laatste twee jaar gestagneerd. Een 

deel van de stagnatie wordt 

veroorzaakt door onjuist geplaatste 

nieuwe meters. Na klachten van 

klanten moesten deze meters weer uit 

het net gehaald worden. Hier bleek 

duidelijk de oorzaak een slecht 

presterende aannemer te zijn, in 

combinatie met onvoldoende GWI 

personeel in het veld, om de kwaliteit 

van het werk te controleren 

Op de foto’s: de aankomst van de 6300, door de sociale werkplaats Presikhaaf gereviseerde 

watermeters, bij het centrale magazijn van GWI net buiten Georgetown. De eerste krat was direct na 

aankomst alweer vertrokken naar de regio Berbice om te worden geïnstalleerd in de nog onbemeterde 

wijk Fort Ordnance  
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opdracht tot reparatie. Deze app handelt ook de rest van het reparatieproces af (melding reparatie 

door aannemer, materiaalverbruik, factuur e.d.). Een mooi voorbeeld hoe je uiterst modern  ICT kan 

inzetten om het NRW naar beneden te krijgen. Bespaard wordt hierdoor ook op de aanschaf van een 

aantal GPS-en, want deze worden door de smartphones vervangen. 

 

Guyana 4: Nieuwe ontwerpen voor drinkwaterzuivering grondwaterwinningen 

 

Jacques van Paassen:  

Als vervolg op de samenwerkingsovereenkomst van de Stichting met het drinkwaterbedrijf GWI in 

Guyana, is gestart met het ontwerp van de zuiveringen voor een zevental productiebedrijven. 

Allereerst zijn door ons op de betreffende productielocaties watermonsters van het grondwater 

genomen. De monsters zijn op 25 stoffen geanalyseerd door het Vitens laboratorium in Leeuwarden. 

GWI had tot dan toe slechts informatie over 5 stoffen in het water, omdat er in heel Guyana niet meer 

geanalyseerd kon worden. De bestaande zuiveringen zijn op die geringe informatie ontworpen en 

gebouwd. Naar Nederlandse maatstaven lijken de zuiveringen meer op die voor oppervlaktewater, 

met gebruik van chemicaliën, dan op zuiveringen voor grondwater. Naast dat de prestatie van deze 

nog vrij nieuwe zuiveringsinstallaties tegenvalt, gaat de vorm van zuivering ook gepaard met hoge 

kosten voor chemicaliën- en energieverbruik. 

Voor de nieuwe zuiveringen is voorgesteld om zo veel mogelijk uit te gaan van standaarden. Dit maakt 

de onderlinge uitwisseling van materialen mogelijk en kan aanzienlijke besparingen opleveren. 

Uitgegaan wordt van gebruik van gesloten filterketels voor filtratie en het zoveel mogelijk voorkomen 

van gebruik van chemicaliën. Het “op een natuurlijke wijze” zuiveren van grondwater tot drinkwater is 

het devies. De zuivering wordt eenvoudiger en daardoor dalen de productiekosten aanzienlijk. 

Een hele omschakeling voor GWI, wat blijkt uit de discussies die we tot nu toe voeren via de e-mails. 

 

 

 

Op de foto: 

impressie van 

drinkwater 

productiebedrijf 

Central- Ruimveldt 

in de hoofdstad 

Georgetown. 

 

Een van de productielocaties van GWI is Friendship. Hier wordt voor een gebied met ca 15.000 bewoners 

ca. 240m3/uur grondwater ongezuiverd het net in gepompt. Hoewel het grondwater van goede kwaliteit is, 

zit er wel ijzer, mangaan en methaan in het gewonnen water. Dit levert veel klachten op over de kwaliteit 

van het door GWI geleverde drinkwater.   
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Omdat voor Friendship voorlopig 

geen externe financiering gevonden 

kan worden voor de bouw van een 

zuiveringsinstallatie heeft GWI aan 

WioW verzocht om zoveel mogelijk 

gebruikte materialen te leveren. 

Hiermee zou dan stap voor stap en 

op eigen kracht alsnog een 

zuiveringsinstallatie gebouwd 

kunnen worden.   

Er wordt nu heel veel werk in 

Witharen verzet om de voor 

Friendship bruikbare materialen te 

sorteren en in containers te laden. 

Ondertussen zijn al 4 filterketels 

geleverd en 4 onderweg. Een 

container met beluchtingstoren en  

aanvullend materiaal staat klaar 

voor verzending. 

 

Op de foto: pompstation Friendship van GWI: een pompput 

(op de voorgrond) met reservoir en niet werkende 

beluchtingstoren  

 

  

Dank aan de firma van der Kamp voor 

het mogen opslaan van de filterketels.  

  

Dank aan de firma Edink voor de 

verzorging van alle transporten  

Op de foto: een partij Pall ringen voor Guyana welke 

gedoneerd zijn door firma Rook en firma Q-flow  

 

 

http://www.vdkamp.eu/
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Guyana 5: Nieuwe ontwerpen voor drinkwater pompputten 

 

Uit de gesprekken in 2016 tussen GWI en WioW bleek al snel dat GWI grote moeite heeft en dus veel 

kosten maakt voor het in stand houden van de ca. 120 pompputten voor de waterwinning. Belangrijke 

oorzaak is toe te schrijven aan het gekozen boorsysteem en het ontwerp van de pompputten. Ook de 

hoeveelheid water die uit de pompputten wordt onttrokken is veel meer dan redelijkerwijs verstandig.  

De boortechniek “reverse rotary met luchtlift” en het Nederlandse onderwerp met gebruik van p.v.c. 

filter en stijgbuizen heeft veel aandacht gekregen door middel van workshops, veldbezoek in 

Nederland en individuele gesprekken. Mede op initiatief van Qflow heeft de boorfirma De Ruiter de 

kans gekregen om een aanbieding te doen aan GWI voor het maken van 3 pompputten, volgens het 

nieuwe ontwerp en de genoemde boormethode. De firma De Ruiter bleek een met de lokale markt 

concurrerende prijs aan te kunnen bieden en heeft het werk gekregen. 

 

Momenteel is De Ruiter gestart met het realiseren van de eerste boring. Herman Sluiter van WioW is 

in juni twee weken in Georgetown geweest om de toezichthoudende engineers van GWI voor te 

bereiden op deze nieuwe aanpak en tevens te helpen met een beter toegankelijke archivering van het 

boorarchief. 

 

 
  

 

Vietnam, missie Harrie Schoot Uiterkamp en Herman Sluiter 

Januari 

Begin dit jaar bezochten Harrie en Herman het drinkwaterbedrijf HoWaCo voor een missie van 2 

weken. Harrie heeft vooral trainingen gegeven voor zowel het personeel van HoWaCo, als aan enkele 

door HoWaCo uitgenodigde Cambodjanen. De eerste workshop ging over het berekenen van 

kengetallen op basis van meterstanden, urentellers, flowmeters en kWhmeter en deze als trend 

zichtbaar te maken. De verschillen in de analyse van de waterlevering door  het HoWaCo 

productiebedrijf Tan Kim, gezien over een paar uur en over maanden, gaf een verrassend resultaat. 

Daarnaast heeft Harry meerdere workshops gegeven over leidingkarakteristieken, 

pompkrommes, rendementen van pompen en drukverliezen. Door toepassen in de besturing van 

een Q-H curve kan bij laagverbruik volstaan worden met een lagere netdruk. Hierdoor wordt er 

op overige uren minder water verpompt hetgeen ten goede komt aan de voorraad, zodat 

s’avonds bij hoogverbruik langer op volle capaciteit doorgepompt kan worden. Met name een 

lage netdruk toepassen bij laagverbruik werd niet in een keer door de cursisten begrepen en 

vroeg om de nodige extra training en metingen in het veld ’s nachts en in het weekeind. 

 

Op de foto: de aanvoer 

van de boorinstallatie 

van de firma De Ruiter 

op de eerste boorlocatie 

De pompput moet de 

drinkwatervoorziening 

gaan verbeteren van de 

woonwijken Diamond en 

Herstelling 
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Op het moment van het schrijven van de nieuwsbrief is de besturing van de reinwaterpompen 

d.m.v. een Q-H curve met succes ingevoerd op beide pompstations van HoWaCo. 

 

  

 

 

Materialen van Vitens na verbouwing reservoir de Mars 

April 

 

 
 
Onderdeel van de verbouwing van reservoir de Mars door de firma Rook was het afvoeren van 
diverse vrijkomende materialen. Vitens heeft deze materialen conform contract geschonken aan 
de stichting en de firma Rook heeft ze om niet bij ons afgeleverd. 
De materialen bestaan uit leidingwerk en pompen met een capaciteit van 60m3/uur. Deze 
materialen kunnen gebruikt gaan worden voor de opbouw van productiebedrijf Peperpot in 
Suriname. 

Op de foto: Harrie geeft training over 

pompkrommes, rendementen van pompen 

en drukverliezen 

 

Om de grondstof voor de productie van 

drinkwater voor de toekomst veilig te stellen 

moet HoWaCo meer gespreid water 

winnen. Daarom is er een extra put 

geboord. Herman heeft het boren van deze 

pompput begeleid. Veel aandacht is 

gegaan naar het filterstellen: het meten van 

de buizen die ingebouwd worden, het 

aanbrengen van voldoende filtergrind en 

het afdichten van de doorboorde kleilagen. 

Volgens de laatste informatie van Truong 

Ngo (HoWaCo) levert de geboorde 

pompput de gewenste hoeveelheid water 

(47m3/h). HoWaCo is momenteel gestart 

met een tweede boring in de buurt. 

Op de foto: de boorstelling in actie. 
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Hoe gaat het ondertussen in Mozambique met Johan Rook? 

April 

 

Spontane email van Johan van 3 april: 
 
Onderwerp: enige indruk waar het eigenlijk om gaat !! 
  
Afgelopen week hebben wij (Servicos de Agua Rook) geboord voor een grote Eucalyptus 
plantage. De eigenaren wilden 1 pompput voor het water geven van jonge plantjes, de 
zogenaamde  nursery, en 1 pompput voor de drinkwatervoorziening van de nabijgelegen 
community. Zij hadden een deal met de plaatselijke gemeente om een pompput te boren voor de 
bewoners aldaar. 
De boorlocatie was boven op een berg, Persoonlijk had ik weinig hoop op vinden van water, ook 
John Bunnik (van Agua Mundo) had zo zijn twijfels. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit... de bron geeft gemakkelijk 5 m3/h   bij een acceptabele afpomping en mooi schoon water 
Een oude vrouw die daar boontjes had geplant op dat stukje grond, wat overigens grond in 
gemeentelijke eigendom was, gaf haar tuintje er voor op, als ze maar water kreeg... arm mens. 
  
 
 
Bijgevoegd wat foto’s. 
Hier doe ik het eigenlijk voor..... 
 

     

 

 

Met vriendelijke groet, 

Servicos de Agua Rook. 

Johan en Carmen. 
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Ontmanteling van installaties in het VIC. 

Mei 
  
Bas Rietman:  

Op zaterdag 8 mei heeft een groep vrijwilligers diverse installaties ontmanteld en transport 

gereed gemaakt in het Vitens Innovation Center (VIC). Het VIC heeft afgelopen 5 jaar dienst 

gedaan als onderzoeklocatie van Vitens. In het begin werden de faciliteiten intensief gebruikt, de 

laatste jaren nam dit echter af. Het waterverbruik in Friesland neemt de laatste jaren toe, mede 

als gevolg van een paar nieuwe zuivelfabrieken. Om meer water in Friesland te kunnen maken 

heeft Vitens besloten tot capaciteitsuitbreiding op de productielocatie Noordbergum. Hier komt 

een membraan installatie (RO) die het anaerobe grondwater gaat zuiveren. Deze installatie wordt 

gerealiseerd in het VIC-gebouw en moet eind 2017 operationeel zijn. In het VIC stonden nog 

enkele installaties en andere materialen die door de Stichting een nuttige herbestemming kunnen 

krijgen.  

 

 

             

 

Deze installaties zijn door Henk Hegeman, 

Bert Hogenkamp, Henk Hogenkamp, Gerard 

Legebeke, Adrie Meijerman, Casper van 

Ommen, Servan Schuurman en Bas Rietman 

ontmanteld. Hierbij ondersteunt door de 

goedverzorgde catering van Rineke van 

Ommen. Op donderdag 6 mei hadden Karel 

Rijnbeek en Casper van Ommen al de nodige 

voorbereidingen uitgevoerd. In de weken 

daarna hebben Casper en Bas materialen 

gereed gemaakt voor transport. In de laatste 

dagen van mei is door GMB een zandfilter 

leeggezogen en zijn de laatste installaties 

afgevoerd door Van der Kamp en Edink.  

De installaties en overig materiaal zijn 

overgebracht naar Witharen. Verschillende 

installaties zullen weer een bestemming gaan 

krijgen in Suriname, Vietnam of elders.  
 

Op de foto’s: De proefhal, GBM bij het leeghalen van het filter en Van der Kamp en Edink in actie 
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10.000 gereviseerde watermeters voor Kenia 

Juni 

Van VEI (Vitens Evides Internationaal) hebben we de vraag gekregen om 10.000 gereviseerde 

watermeters te leveren. VEI is samen met de waterbedrijven in Kenia bezig om steeds meer mensen 

aan te sluiten op het drinkwaternet en daarbij hoort ook de montage van een watermeter. In 

Nederland zijn de waterbedrijven bezig om de “standaard” messing watermeters te vervangen door 

nieuwe kunststof watermeters die minder onderhoud vergen. De messing watermeters worden tegen 

koperprijs aangeboden. Hergebruik van watermeters past goed in de doelstellingen van de Stichting. 

Zo heeft WioW in de afgelopen jaren al vele duizenden watermeters gekocht en ze door de sociale 

werkplaat Presikhaaf Bedrijven in Arnhem laten reviseren, onder andere voor levering aan projecten in 

Vietnam en Suriname. Het proces van reviseren kent heel wat stappen:  de meters demonteren en 

schoonmaken, dan de kapotte onderdelen vervangen, gaten opnieuw boren, nieuw nummer erin 

graveren, spuiten, het telwerk reinigen en op nul stellen, en de waterdichtheid controleren. En last but 

not least: het ijken van de watermeters. De watermeters zijn na revisie weer als nieuw en kunnen weer 

tientallen jaren mee. En dat al voor een prijs die ongeveer één derde is van de nieuwwaarde!  

Voor Presikhaaf Bedrijven is het werk voor de stichting heel belangrijk. Mede door opdrachten van 

WioW hebben de mensen van de sociale werkplaats nog werk en daar zijn ze geweldig blij mee.  

         

 

 

 

   

 

Voor vragen over de nieuwsbrief neem dan contact op met Theo Smit: vtsmitsalters@gmail.com 

Foto’s: Watermeters voor 

en na revisie door 

Presikhaaf Bedrijven 

 

Op 31 mei 2007 is onze Stichting opgericht door Casper en Rineke van Ommen 

en Jacques en Eveline van Paassen. Daarna is er in heel veel landen heel veel 

werk verzet en heel veel voor elkaar gekregen door heel veel enthousiaste 

vrijwilligers, met ondersteuning van diverse leveranciers en Vitens. 

 

Dit jaar bestaat onze Stichting 10 jaar. Hieraan zullen we komend najaar 

aandacht besteden 

mailto:vtsmitsalters@gmail.com

