
    Nieuwsbrief Stichting Water is our World, december 2021 
 
 

Nu we ons jaaroverzicht aan het opstellen zijn, kunnen we, ondanks dat Corona weer voor de 
nodige beperkingen zorgde, toch met trots terugkijken op wat dit jaar allemaal weer 
gerealiseerd kon worden. We wensen u veel lees- en kijkplezier in onze uitgebreide 
Nieuwsbrief.  

 

Januari – Suriname  De schoolmeubeltjes zijn uit de in Suriname aangekomen container 
gehaald. Daarna in de door de SWM geplaatste container bij de  Afobakaschool opgeslagen. 

 

              
 
Schoolmeubeltjes uitgeladen bij het magazijn                         Geplaatste container bij de school 
aan de Saramacca Doorsteek  

 
Februari - Witharen  
Onder barre winterse omstandigheden worden pallringen overgepakt. (Pallringen worden in 
beluchtingstorens geplaatst voor een optimale beluchting en ontgassing van het te behandelen 
water.) 
 

                                         
 
Vriesdrogen van de 20 big bags met pallringen                          Overpakken pallringen in netzakken 
 
 
 



 
 

       
 
Na het overpakken gaan de Pallringen in pvc zakken om vervolgens in de filterketel verpakt te worden die 
reeds in de container is geplaatst. Al met al een intensief karwei. 
Meerdere beluchtingstorens zijn in de afgelopen jaren verstuurd naar Suriname en Vietnam. 
 

                   
     
Pallringen geladen in de Filterketel                   Aankomst Beluchtingstoren en schoolspullen in Suriname 
                                                                                                        

Maart  De Bernhardschool in Steenwijk  gaat vernieuwen en daardoor komen er 90 leerlingensets vrij,  
groepstafels en een aantal bureaustoelen. Deze zijn in een hele goede staat. Naar aanleiding van de vorige 
zending die net aangekomen is in Suriname weten we dat deze materialen zeer welkom zijn. Omdat er plek is 
in de containers die op termijn verscheept gaan worden naar Suriname hebben we dit aanbod met beide 
handen aangegrepen. Henk, Servan en Casper zijn met twee vrachtwagens en een auto met grote aanhanger 
richting Steenwijk gegaan. Geholpen door ouders en een paar leerkrachten was aan het eind van de middag de 
lading al gelost en al in ons magazijn in Witharen opgeslagen. 
 

           

 
 
 



 
April  Leeghalen van onze pompenopslag in Brucht. 
Bruikbare pompen hebben een plaats gevonden op onze locatie in Witharen. 

           Terwijl een deel van de pompen is blijven staan voor hergebruik door Henk Abbink, Vitens. 
 

    
       
Leeghalen opslaglocatie                    veegschoon opleveren. 
 

Laden 2 HC 40 ft containers voor Vietnam met de Noodstroom aggregaat uit Goor, Nano stacks van 
de locatie Weerselose Weg en procespompen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering.  Gelijktijdig 
het versturen van een  kist als LCL lading met 5 Keaser olievrije compressoren voor het gebruiken als 
procesluchtcompressoren bij de locatie Truong Binh en Tan Kim in Vietnam. 
 
 

      
  
Servan in een benarde positie :)            Pompen voor optimalisatie van de locatie Truong Binh en Tan Kim 
 

                          
 

           Kist ingepakt bij de fa Rook met 5 KEASER olievrije procesluchtcompressoren voor Vietnam 
           Transport per LCL ( less than container load ) deellading geregeld door de fa. Edink 
 
 

 



 

 

Op 26 april jl. heeft ons bestuurslid Henk Hogenkamp een    

Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor het vele werk dat hij 

heeft gedaan voor onze stichting. Henk is benoemd als Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau.  De decoratie is uitgereikt door 

burgemeester Hans Vroomen uit Ommen. Heel erg verdiend! 

 

 

Mei  Firma KROHNE NL is fabrikant van o.a. 

ultrasone flowmeters. Dhr. Theo Booijnk, 

servicemonteur bij KHRONE heeft de door de 

Stichting verzamelde watermeters nagekeken. 

Bij gebleken geschiktheid voor hergebruik zijn 

deze door Theo gekalibreerd en ingesteld op de 

gewenste flow per meter. Het merendeel van 

de meters waren geschikt voor hergebruik. Een 

twintigtal, variërend van diameters Dn 25 tot en 

met Dn 400, zijn verzendklaar gemaakt. Deze 

hebben inmiddels hun weg   gevonden in de 

containers bestemd voor Suriname en Vietnam. 

Deze service is belangeloos aangeboden dor de 

firma KROHNE, waarvoor we hen zeer 

erkentelijk zijn.      

 

Juli Nog meer meubeltjes! Opnieuw komt er schoolmeubilair vrij van het kindcentrum Bernard in Steenwijk. 

Ong. 50 leerlingensets, kasten en bureaustoelen. Natuurlijk kan ook dit mooie aanbod niet worden 

afgeslagen. Fijn dat er op deze manier een tweede leven voor deze goed herbruikbare materialen kan 

worden gegeven. Met de hulp van enthousiaste ouders en juffen was de klus snel geklaard en kon het naar 

de opslag in Witharen worden getransporteerd.  

                            

 

 

 

 



 

 

Augustus  Laden en verzending van een zgn. ´Open top container´ voor Suriname  

De open top container die afgelopen jaar al gedeeltelijk is geladen aan de Vitens locatie “Weerseloseweg” is 

door de fa. Edink verplaatst en in Witharen neergezet.Daar is met de gepensioneerde vrijwilligers op 

dinsdagen de container verder geladen en gereed gemaakt voor verzending naar de SWM. 

 

        
          
Geladen container met Pallringen, filterketel, leidingmaterialen en een beluchtingstoren bij aankomst in Suriname. 

 

N.B. Deze container werd ingehouden door de douane. Zie onder. Dit is de derde keer in de 30 jaar dat er 
containers verzonden worden dat dit ons overkwam. Verder goed verlopen. Wel vertraging in verzending 
en extra douane kosten.  
 
 

    
Onderwerp: RE: 1 x 40' HC-OT-MOD naar Paramaribo / geselecteerd door douane      
Goedemorgen mr Edink, uw container is door de douane geselecteerd om door de scan te gaan 

ivm controle. 
 
J. EDINK OVERSLAGBEDRIJF B.V. 21NLKSU09RACQ0WD57 2891704 SCAN 20,00

 DRINKING WATER SUPPLIES 14.000,00 2108794.1  WSCU 784639-0 
 
Hierbij gaan extra kosten ontstaan. Aub hier rekening mee houden.  
Wij houden U op de hoogte van de voortgang. 
 
Vriendelijke Groeten / Kind Regards  
Jos van Beelen 
 
  +31 10 2858722 
  www.vertraco.nl  
 
 
 
 Veldkersweg 35 
3053 JR Rotterdam 
The Netherlands  
 

 
 
  
  



 
 

September-Suriname, Afobakaschool. Leerlingen van 

groep 5 van de Afobakaschool hebben samen met 

meneer Joval de speeltoestellen geplaatst. We hopen 

dat de kinderen er veel plezier aan mogen beleven.  

 
 
 
 
 
 

 
September-December  Vrijgekomen materialen zijn opgehaald vanaf het Engelse Werk, Zwolle. 

Getransporteerd naar Witharen en geladen in de open top container.  
 

              
 
Laden vrachtwagen EW                                                Lossen vrachtwagen Witharen. 
 

        
 
Laden container met gereedstaande materialen Engelse Werk 
 

         
 
Bijladen open top container met foamproppen, los materiaal en kinderboeken van de bibliotheek uit Kampen 
 
 
 



 

                
    
  Afsluiting open top container.                                                   Klaar voor transport. Totaal gewicht 26 ton 
 
  November Materialen geleverd aan de SWM voor de nieuwe productielocatie La Libertė- Suriname.  
  (Zie bericht uit Suriname) 

 

                          
 
Kolk   FFR Dn 400 - Dn 500  Pn 16                                         Ipco foam pigs 400 mm 
 

                         
 
AVK  aansluitbeugels Dn 500 X 1”                                    G+F Multijoint trekvast Dn 500 
 
Met dank aan Leonard Dijkstra voor de snelle verzending  
 

                
 



                           
 
 

 December    In het kader van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
1. Schenking van de fa. Rook pijpleidingbouw: pakkingmateriaal en pompen.  
2. en  3 Q- Flow International B.V. verzorgde het kosteloos transporteren van de 

overgenomen materialen van Vitens, locatie in Nijverdal naar de opslaglocatie van de  
stichting in Witharen  
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Bericht uit Vietnam 

Op 3 oktober hebben wij 2 40 Ft containers ontvangen met 2 RO stacks van 100 m3 per uur en overig 

waterleiding materiaal. De containers hadden onderweg wat vertraging opgelopen door de 

pandemie, maar dat kwam ons enerzijds goed uit omdat wij op dat moment in ho Chi Minh City een 

strikte lockdown hadden. Wij konden dus gelukkig weer (redelijk) vrij bewegen toen het materiaal 

arriveerde in Vietnam en de containers in ontvangst nemen. Na de strenge maar relatief korte 

lockdown is de economie in Vietnam weer helemaal open. Dit gaat er helaas anders aan toe in 

Nederland.  

De eerste RO stack hebben wij meteen opgeknapt en staat paraat om ingezet te worden in gebieden 

die getroffen zijn door verzilting. Verzilting door Klimaatverandering is een groot probleem in de 

Mekong Delta, waar men nog geen algehele oplossing voor heeft. Met deze RO stack kunnen wij een 

bijdrage leveren aan het gevecht tegen verzilting, waardoor de bevolking bijvoorbeeld geen flessen 

water hoeven te kopen tegen 10x hogere tarieven of ziekenhuizen 24 uur schoon water hebben ook 

in het droogseizoen. 

 



 

Casper van Ommen en Gerard Legebeke die ons in een eerdere missie hebben ondersteund met de 

optimalisatie van ons pompen systeem, waardoor de 2 pompstations van Howaco op de meest 

efficiënte manier aan het produceren is. Dit hebben zij gedaan door samen met Howaco 

medewerkers de huidige en gewenste situatie te analyseren en op basis daarvan een aantal pompen 

te wisselen, vervangen en het besturingssysteem aan te passen. Begin dit jaar zijn de aanpassingen 

gerealiseerd. 

De vervangende pompen zijn geleverd door de Stichting. 

Namens Howaco willen wij alle vrijwilligers bedanken voor jullie toewijding en ondersteuning in het 

afgelopen jaar. Ondanks alle corona maatregelen is het jullie toch gelukt om de bovenstaande 

ondersteuning voor elkaar te krijgen. Wij wensen iedereen ondanks deze sobere tijden een goede 

gezondheid en voor zover het mogelijk is fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuw jaar! 

Hartelijke groet vanuit Vietnam, 

Truong, Thao, Vinh en Linh 

 

Aankomst containers in Truong Binh. Vanwege Covid mochten de containers niet het Industrie 

terrein op en moesten wij langs de weg materiaal uitpakken. 

          

De opgeknapte RO stack 75 m3/h.                   Het uitpakken van de containers die weer vakkundig zijn ingepakt      

Klaar voor gebruik.  

 
 
 
 
  



 
Bericht uit Suriname 
 
De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft in augustus 2016 de 
drinkwatervoorziening in het district Commewijne overgenomen van de Dienst Watervoorziening van 
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH/DW). Een aantal jaren daarvoor was reeds o.l.v. de 
SWM d.m.v. financiering uit de Nederlandse verdragsmiddelen een nieuw station te Meerzorg 
gebouwd met een huidige productiecapaciteit van 240 m3/uur. Dit station was echter vanaf het begin 
onvoldoende om aan zowel de huidige als de toekomstige drinkwaterbehoefte van het district 
Commewijne te voldoen. 
 
Een eerdere succesvolle samenwerking met de Belgische drinkwatermaatschappij De Watergroep bij 
een drinkwaterproject in Galibi (district Marowijne) alsook enkele pilots t.b.v. de winning en 
zuivering van oppervlaktewater in de districten Commewijne en Coronie hebben er toe geleid dat in 
september 2017 een overeenkomst is gesloten met De Watergroep voor de winning en zuivering van 
oppervlaktewater uit de Surinamerivier te La Liberté in het district Commewijne. Het project bestaat 
uit een zeer moderne, op afstand bedienbare installatie van 500 m3/uur (goed voor 11.000 – 12.000 
huishoudens) met de bijbehorende transport- en distributieleidingen tot wel 500 mm in diameter 
over een lengte van meer dan 20 km om de verschillende omliggende gebieden van gezond 
drinkwater te voorzien. 
 
De uitvoering heeft de nodige uitdagingen gekend. Zo waren grondverbetering en 
heiwerkzaamheden (meer dan 200 palen tot wel 45 m diepte) noodzakelijk, en moest het 
zuiveringsontwerp worden uitgebreid vanwege het op gezette tijden aanwezige zout in het water 
van de Surinamerivier ter hoogte van La Liberté. Hierbij zijn meteen ook state-of-the-art 
zuiveringstechnologieën die op deze schaal nog niet eerder in Suriname waren toegepast, waaronder 
Reverse Osmosis, geïntroduceerd. 
 

 
 
Een gedeeltelijke blik op de zuiveringsinstallatie 
 
Ook het leggen van de transport-/distributieleidingen vanuit La Liberté was niet gevrijwaard van 
uitdagingen. Kort voor de ceremoniële ingebruikname van de zuiveringsinstallatie op 10 december jl. 
bleek dat enkele cruciale leidingonderdelen niet voorradig waren. Gelukkig heeft de stichting Water 
is our World (WIOW), op verzoek van de SWM, hier zeer snel op ingespeeld en kon tijdig (voor 10 
december) over deze hulpstukken worden beschikt. Het ging in deze om aanboorzadels voor de Ø 
500 mm transportleiding, zodat deze op tijd gekeurd kon worden, en een flensverloopstuk Ø 500 – Ø 
400 mm voor de aansluiting van de Ø 500 mm transportleiding op de uitgaande leiding vanuit de 
nieuwe zuiveringsinstallatie La Liberté (zie de aanleg op de foto hieronder).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Flensverloopstuk Ø 500 – Ø 400 mm: tijdens de plaatsing 
 
Wij zijn WIOW zeer dankbaar voor deze spontaan geboden en zeer cruciale ondersteuning. Mede 
door de inzet van onze collega’s van WIOW is niet alleen de ingebruikname van de 
zuiveringsinstallatie La Liberté op 10 december jl. succesvol geweest, maar kan ook de bevolking van 
het district Commewijne nog vele jaren genieten van gezond drinkwater geleverd vanuit een 
prachtige installatie. 
Uiteraard moeten wij de verschillende containers met drinkwatermaterialen die WIOW de afgelopen 
jaren met veel liefde en inzet t.b.v. de Surinaamse drinkwatervoorziening naar de SWM heeft 
gestuurd niet vergeten. Wij danken WIOW dan ook voor haar jarenlange inzet bij de verbetering van 
de drinkwatervoorziening in Suriname en hopen dat de samenwerking zich nog vele jaren mag 
voortzetten. 
 
Ir. Alwin Linger 
Projectmanager WPC La Liberté 
Paramaribo - Suriname, 19 december 2021 
 

Bericht uit Ethiopië  

In de Ethiopische staat (provincie) Oromia heeft VEI een WaterWorx project met als doel de 

drinkwatervoorziening in een viertal steden te verbeteren. Een tweetal van deze steden, Ambo en 

Nekemte, zijn westelijk gelegen van de hoofdstad Addis Ababa en voor hun drinkwatervoorziening 

hoofdzakelijk aangewezen op oppervlaktewater. De andere twee steden Dukem en Modjo liggen 

oostelijk van en nabij de hoofdstad, deze steden gebruiken grondwater.  

 

Pompput met uitgaande leiding  

WaterWorx is een samenwerkingsverband van Nederlandse waterbedrijven om de toegang tot 

duurzame waterdiensten voor 10 miljoen mensen tussen 2017 – 2030 te vergroten. WaterWorx 

wordt mede gefinancierd en gezamenlijk uitgevoerd door het Nederlands Ministerie van 

Buitenlandse zaken, de 10 Nederlandse waterleidingbedrijven en lokale waterbedrijven in Afrika, 

Azië en Zuid-Amerika. Door samen te werken in Water Operator Partnerships kunnen waterbedrijven 

de operationele, onderhouds, financiële en administratieve processen verbeteren. Daarbij 

onderscheidt de blijvende kracht van WaterWorx zich door het versterken van de capaciteit van 

lokale waterbedrijven om blijvende verbeteringen aan te brengen die de toegang tot duurzame 

watervoorziening vergroten.  



Bovendien kan de toegang tot investering financiering voor de waterinfrastructuur worden vergroot 

door investeringsvoorstellen te ontwikkelen en samen te werken met binnenlandse en internationale 

financieringsorganisaties en banken. 

Het project in de vier steden van Oromia is vooral gericht op uitbreiding van de productie, leggen van 

leidingen en het maken van aansluitingen. Om snel en veel mensen toegang tot drinkwater te geven 

zijn leidingen en watermeters nodig. Via de Stichting Water is our World kwam het aanbod tot 

aanschaf van gereviseerde watermeters. De aangeboden watermeters zijn hoofdzakelijk afkomstig 

uit het voorzieningsgebied van Dunea en gereviseerd door Scalabor in Arnhem. Voordat de 

watermeters ter revisie konden worden aangeboden hebben de vele vrijwilligers van de Stichting alle 

watermeters geïnspecteerd op bruikbaarheid. Een tijdrovende maar ook gezellige klus. In totaal zijn 

ca. 6.000 gereviseerde watermeters geleverd. In de toekomst hoopt men nog meer watermeters via 

de Stichting te kunnen kopen.  

                                            

Sorteren watermeters Dunea op hergebruik en revisie door Scalabor Arnhem 

Tijdens het laden van de container op het opslagterrein van de Stichting in Witharen, bleek er nog 

veel lege ruimte te zijn in de 40 ft container. Deze ruimte kon volledig gevuld worden door de vele 

bruikbare goederen die de Stichting in hun magazijn had liggen. Via de bedrijven Imbema en Conval 

waren duizenden PE-koppelingen in diverse maten geschonken. Geweldig dat deze bedrijven het 

goede werk van de Stichting op deze wijze ondersteunen. De koppelingen zijn een geweldig geschenk 

voor de waterbedrijven in Ethiopië. Men gebruikt heel veel PE-leiding, deze wordt lokaal 

geproduceerd. De bijbehorende koppelingen zijn prijzig en niet altijd verkrijgbaar.   

         

Overdracht Koppelingen van Conval B.V.                             PE leiding lokaal vevaardigd 

 De container is verder tot de nok toe volgeladen met o.a. bulkwatermeters, pompen, van de fa. 

Beulco  standpijpen, watermeterkoppelingen en flenspakkingen en gereedschap van de fa. Dikken  

Casper heeft de magazijnvoorraad flink gereduceerd ten gunste van de Ethiopiërs.  Servan en 

monteurs van de fa. Rook hebben hun best gedaan om alle loze ruimten te vullen met bruikbare 

materialen. Ruim 20 ton aan goederen is uiteindelijk in Ethiopië aangekomen. Dank aan de fa. Edink 

uit Kampen die het transport van de container uitstekend geregeld heeft. Daar Ethiopië geen haven 

heeft, is de container in het buurland Djibouti aan land gekomen. Vandaar is de container per spoor 

naar Ethiopië gebracht.  



Deze spoorlijn van Addis Ababa naar Djibouti is vrij recent door de chinezen aangelegd. Veel van de 

nieuwe infrastructuur in Ethiopië wordt in een enorm tempo door de chinezen aangelegd, zoals in 

vele Afrikaanse landen. 

Daar waar bij het laden van de vele zware kisten met watermeters In Witharen gebruik gemaakt 

werd van de heftruck is de container in Ethiopië met de hand gelost en zijn de watermeters stuk voor 

stuk uit de kisten gehaald. Door de vele handen was de container binnen een dag leeg en lagen alle 

materialen verspreid in het veld om gelijkelijk verdeeld te worden over de vier steden. Men was zeer 

verrast over de hoeveelheid en verscheidenheid van de goederen.  

Leegpakken van de container met handkracht            Verdeling van de materialen voor de 4 locaties 

Mede namens de vier ontvangende steden en mijn ethiopische collega Wonde Hirpa, resident projectmanager 

namens VEI, wil ik de Stichting hartelijk bedanken voor hun inzet om een bijdrage te leveren aan het welslagen 

van het WWX project in Oromia Ethiopië.   

Jan Bart Hartman 

 

En zo staan we weer aan het begin van een nieuw jaar. Vol goede moed en vertrouwen 

kunnen we weer nieuwe uitdagingen aangaan. Met grote dank aan alle vrijwilligers, alle 

sponsoren en onze leveranciers die ons steunen en sterken om ons werk te laten slagen.  

Het bestuur,    

Casper, Henry en Henk 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


