
 

Nieuwsbrief Stichting Water is our World december 2020 

2020 is een heel bijzonder jaar geweest voor de Stichting. 
Nauwelijks aan het nieuwe jaar begonnen werden we overvallen door de corona pandemie. Vanaf 16 maart 
gingen we in lockdown. Daar zaten we dan. Aanvragen voor ondersteuning en dan niets kunnen doen. 
In juni kwam er gelukkig wat ruimte en hebben we wat zaken kunnen oppakken. We hebben zoveel mogelijk in 
ploegen gewerkt. Overdag drie gepensioneerden aan het werk en ’s avonds max 3 vrijwilligers die overdag 
voor Vitens werkzaam zijn. 
Helaas in oktober ging het weer mis. Toch hebben we onder strikte voorwaarden nog wel wat kunnen doen. 
Sinds 14 december gebeurt er nauwelijks nog iets. Aangezien de meesten van ons in de risicogroepen vallen 
kun je niet voorzichtig genoeg zijn. 
We wensen allen die moeiten ondervinden als gevolg van het coronavirus dan ook veel sterkte en herstel.  
 
We willen u graag informeren over de activiteiten die we hebben ondernomen: 

- 17 januari: vieren dat Henry 12 ½ jaar betrokken is als penningmeester bij de stichting. 
- Vrijwilligers dag 15 februari: verzendklaar maken van watermeters voor behandeling door Scalabor 

met bestemming Ethiopië en laden container voor SWM 
- Er zijn 2 containers met materiaal aan de SWM geleverd. In de containers hebben we elk gaatje gevuld 

met schoolspullen voor de school Afobakkaweg te Suriname 
- Van het productiebedrijf te Goor een noodstroomaggregaat en 2 filterketels gedemonteerd 
- Van het productiebedrijf  Weerseloseweg zijn 2 nanostacks voor Vietnam gedemonteerd en voor 

levering aan de SWM 3 beluchtingstorens en 3 filterketels met bordessen en bijbehorend leidingwerk 
- Al die materialen zijn in samenwerking met de ADS groep ingepakt in 2 open topcontainers en zijn 

inmiddels onderweg naar Paramaribo 
- Bij de fa Rook staan de twee nanostacks. Deze worden op maat gemaakt zodat ze in een container 

passen voor transport naar Vietnam voor levering aan waterbedrijf Howaco te Vietnam waar we al 15 
jaar een samenwerkingsverband mee hebben. 

- Er is verder gewerkt aan de proefcontainer voor de SWM. 
- 2021 

 
12 ½ jaar jubileum Henry. 
 
Tijdens onze nieuwjaar bijeenkomst hebben we Henry kunnen feliciteren met zijn 12 ½ jarige betrokkenheid 
bij de stichting. 
Voor Henry was er naast de felicitatie een watermeterklok met inscriptie en voor Janny een bos bloemen. 
Henry hartelijk bedankt voor je inzet en we hopen dat je nog lang bij de stichting kunt blijven.  
 

             
     De jubilaris gehuldigd            Klokje met inscriptie 
 
 



 
Verzendklaar maken van watermeters voor behandeling door Scalabor 
 
Zaterdag 15 februari hadden we een vrijwilligers dag georganiseerd in Witharen voor het sorteren van 
watermeters voor verzending naar Scalabor en schoolspullen voor de Afobakkaschool. 
De lunch voor die dag werd verzorgt door de beide Joke’s.  
Scalabor te Arnhem is een bedrijf die mensen begeleiden naar passend en zo regulier mogelijk werk. Dat doen 
ze altijd in een werksituatie. Voor hen voor wie het niet mogelijk is om bij een reguliere werkgever aan de slag 
te gaan, bieden ze werk in een aangepaste omgeving.  
Scalabor verzorgt de revisie van watermeters voor WMD. Maar door de corona crisis kwamen er geen meters 
voor revisie binnen omdat er door WMD geen meters werden verwisseld. 
Wij hebben oude meters die van Dunea zijn gekocht geselecteerd. 11 kratten met meters zijn voor revisie aan 
Scalabor gestuurd. Hierdoor konden ze weer enige tijd vooruit. 
De meters hebben als bestemming o.a. Vietnam en Ethiopië. 
Hiervoor staat een container klaar in Witharen die binnenkort naar Ethiopië wordt verzonden. 
De opdrachtgever hiervoor is VEI. 
 

             
Schoolspullen voor de container                                    Sorteren watermeters Dunea 
 

             
Kratten voor Scalabor staan opgesteld                           Gereviseerde meters 



 

                     
Laden materialen SWM                                                          Lunch verzorgt door de Joke’s 
 
 
Demontage pompbedrijf Goor 
Door demontage van pompbedrijf Goor kwamen er een noodstroomaggregaat en twee filterketels voor de 
Stichting beschikbaar.  
In samenwerking met de firma Rook is het noodstroomaggregaat naar Heetveld gebracht waar het tzt naar 
Vietnam wordt verzonden. 
 

             
Noodstroomaggregaat voor transport naar Heetveld en filters in opslag in Witharen 
 
Verzending 2 stuks containers voor Suriname met bestemming de SWM en de Afobakkaschool 
Ondanks alle corona perikelen is het gelukt om 2 containers te laden voor Suriname. 
De eerste container is een container met waterleidingmaterialen en 30 m3 schoolspullen. 
Een combi container dus. 
De SWM ontvangt de container en uiteindelijk is het de bedoeling dat de container bij de school wordt 
geplaatst als afgesloten opslagruimte. 
De school is na schooltijd onbewaakt en voor iedereen toegankelijk. 
De container is naar Rotterdam getransporteerd en middels een steekproef eruit gepikt voor een uitgebreide 
douane controle. Na een scan en gasmeting werd de container uiteindelijk vrijgegeven voor verzending. 
Jan Edink gaf als commentaar: de container is gescand en de deuren zijn opengemaakt en nog sneller weer 
gesloten. Daar was geen beginnen aan. 



 
 

 
Container met schoolspullen en materialen voor de SWM die door de douane ingehouden was 
 
Wel een extra prijskaartje van € 420,- en een week later op transport. 
De tweede container met een beluchtingstoren en een restant van de schoolmaterialen is wel op tijd 
vertrokken. 
 

                      
Container met materialen voor de SWM en een donatie in de vorm van 4 pallets met bouten en moeren door de 
Firma Rook 
 
De containers zijn inmiddels in Suriname aangekomen en zullen binnenkort uitgepakt worden. 
 
 
 
 
 
 



 
Demontage pompbedrijf Weerseloseweg 
In november is samengewerkt met de aannemer Aan De Stegge, om het nano gebouw aan de Weerseloseweg  
te demonteren. 
De gepensioneerden hebben de gedemonteerde onderdelen zoveel mogelijk in pallets gepakt en de bordessen 
van de torens en filters verder gedemonteerd. Er zijn voor de stichting 3 filterketels en beluchtingstorens met 
bijbehorend leidingwerk vrijgekomen met bestemming SWM te Suriname.  
De materialen werden in 2 open topcontainers geladen en naar Paramaribo verzonden. 
 

       
Leidingwerk overzicht  Weerselose Weg                          Stack 1 en 2 voor hergebruik in Vietnam 
 
 
 
 
 

                    
Demontage bordessen                                        Laden stack voor transport naar Rook 
 
 



 

             
 
Container wordt geladen voor transport naar de haven te Rotterdam waarbij het transport wederom is 
geregeld door J. Edink, Overslagbedrijf B.V. (altijd met sponsor-korting)  
 
 
Pasklaar maken nanostacks op de containermaat  
De nanostacks die ook zijn vrijgekomen aan de Weerseloseweg zijn door een kraanwagen opgeladen en staan 
nu bij fa Rook in Heetveld voor een aantal aanpassingen om de stacks gebruiksklaar en transportklaar te 
maken voor het bedrijf HOWACO te Vietnam. 
De stacks zullen vanuit Rook in Containers worden geladen en tezamen met het aggregaat van 
productiebedrijf Goor verscheept worden naar Vietnam. 
 

 
De stacks zoals die bij fa Rook zijn opgesteld voor aanpassingen 
 
 
 
 



 
 
Proefcontainer SWM 
 
Ondertussen werd er verder gewerkt aan de proefcontainer voor Suriname. Echter wel met de nodige 
vertraging als gevolg van corona. 
 
De proefcontainer is een container waarin een zuivering is gebouwd voor arseenverwijdering. De zuivering is 
gebouwd door Water is our World in samenwerking met Unesco IHE en is een 10 tal jaren storingsvrij ingezet 
geweest in Hongarije en Servië. 
 
De container met zuiveringsinstallatie is nu terug in Nederland en wordt momenteel bij de fa Rook 
omgebouwd van de functie van beluchting, voorfiltratie en absorptie van arseen naar de functie van 
beluchting – voorfiltratie  - beluchting – nafiltratie en eventuele PA correctie. 
De 3 filters met de diverse zuiveringsmogelijkheden zijn onderling  te schakelen om verschillende proeven te 
doen met verschillende waterkwaliteiten. De proefcontainer zal worden ingezet in Suriname om daar het 
productieproces te ondersteunen in de keuze van de juiste zuiveringsmogelijkheid bij de diverse 
waterkwaliteiten. 
 

                   
Gerard en Henk aan het werk in de proefcontainer 

 
Naast de werktuigbouwkundige aanpassingen moeten ook nog elektrotechnische aanpassingen worden 
gedaan.  
Er worden nieuwe frequentieregelaars geplaatst. En de installatie moet geschikt worden voor een 
voedingsspanning van 220V 60Hz of 460V 60Hz. 
Er is een nieuw blindschema geplaatst zodat de afsluiterpositie via een processchema gevolgd kan worden. Dit 
om verschillenden filtratie opties uit te kunnen testen. 



 

 
                             Blindschema proefcontainers 

 
 
2021 
We gaan weer een nieuw jaar tegemoet. Met best wel weer een aantal uitdagingen. 
We willen jullie bedanken voor je betrokkenheid in welke vorm dan ook en we hopen dat jullie ook in het 
komende jaar ons weer willen steunen bij het superbelangrijke werk van drinkwater brengen in gebieden waar 
het niet of nauwelijks aanwezig is. 
We wensen jullie allen een voorspoedig en gezond 2021. 
 

                               


