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De  Stichting Water is our World is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich 
richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in 
kleine dorpen in ontwikkelingslanden. Hierbij worden, zo mogelijk, gebruikte materialen en 
installaties ingezet die een tweede leven krijgen. De vrijwilligers die voor de Stichting werken zijn 
allen al vele jaren werkzaam in de drinkwaterwereld en hebben al vele projecten in het buitenland 
gerealiseerd. Zo zijn zij actief geweest als vrijwilliger in/voor Suriname, Senegal, Indonesië en 
Vietnam en Mozambique. 
De projecten worden gerealiseerd met hulp van sponsoren die de Stichting financieel steunen of 
materialen beschikbaar stellen. 
Bij de projecten staat duurzaamheid voorop. Dit houdt concreet in dat het werk niet ophoudt bij 
het  herstellen of realiseren van een drinkwatervoorziening. Er wordt nauw samengewerkt met de 
lokale bevolking, die opgeleid wordt om de voorziening te onderhouden en eventueel uit te breiden, 
maar vooral ook om financieel onafhankelijk te worden.  

Gerealiseerde projecten  o.a.: 

- Aanleg drinkwaterinstallatie in Than Loc en Can Giuoc te Vietnam  

Capaciteit 7000 m3 water per dag 

- Advisering  in Baliemvallei, Papua Nw Guinea naar mogelijkheid tot realiseren 
watervoorziening 

- Aanleg drinkwatervoorziening en continuering in Abéné te Senegal 

- Demonteren en verschepen van in Denekamp buitengebruik gesteld pompstation naar 
Paramaribo te Suriname 

- Levering van meerdere containers gebruikte materialen t.b.v. de drinkwatervoorziening in 
Suriname 

Onderhanden projecten: 

- Uitbreiding drinkwatervoorziening in Abéné te Senegal 

- Aanleg drinkwatervoorziening in Kafountine en Kataba 1 te Senegal 

- Herstel drinkwatervoorziening in Abeneston te Suriname 

- Levering van materialen en introductie SODIS drinkwaterfiltersysteem bij weeshuis in 
Chimoio te Mozambique  

- Advisering aan derden inzake waterzuiveringsystemen in rurale gebieden 

- Realisatie drinkwaterzuivering voor arseenverwijdering in Varsand (Roemenië) 

- Verbeteren van de drink- en afvalwatervoorziening in Drochia (Moldavië) samen met VEI en 
Aquario Watermanagement. 

Wilt u ons werk steunen dan kan dat door middel van een storting op Postbank gironummer 
3430797 t.n.v. "Stichting Water is our world" te Zwolle. Wilt u bijdragen op een andere wijze, 
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen, dan kunt u contact opnemen met het 
bestuur via contactformulier op website waterisourworld.com. 
We treden graag in overleg met u om hulpverlening te verwezenlijken.  

http://www.waterisourworld.com/?page=contact


Contact: 

Stichting Water is our world 
Van Welveldenmarke 19 
8016 DZ Zwolle 
Nederland 

 
De Stichting Water is our World  

is ingeschreven bij de kamer van koophandel  der nummer 
05085611. 


