
 

Nieuwsbrief Water is our World december 2022 

Het jaar 2022 nadert zijn einde. We willen u door middel van deze jaarlijkse nieuwsbrief graag op de hoogte 

stellen over het reilen en zeilen van onze stichting Water is our World gedurende 2022. 

 

Januari ● Container naar Suriname  

                             ● Materialen opgehaald uit Leeuwarden 

Februari       ● Filterinstallatie met leidingmaterialen voor Suriname 

April              ● Lintje voor Henry  

Mei               ● 15 jarig jubileum stichting Water is our World   

                             ● Container met noodstroomvoorziening voor Vietnam  

Juni               ● Aankomst container in Witharen voor Mozambique  

Juli                 ● Pompentransport vanuit Lochem en Witharen. 

Augustus      ● Materiaalrecycling    

                            ●  Aanschaf windmolen voor 15 jarig jubileum Howaco 

September   ● Opstellen materiaallijsten   

                             ● Inventarisatie van pompen en blowers 

Oktober        ●  Mario levering kinderfietsen 

November   ● 17- jarig jubileum Howaco  

                             ● Tekenen intentieverklaring tussen WioW en Howaco 

December    ● Krohne controleren flowmeters 

    ● Afspraken gemaakt met Brabant Water mbt leveren gebruikte watermeters voor de SWM          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Container naar Suriname verzonden. 

                  

Nadat de laatste materialen in de open top container zijn gepakt en de deuren zijn gesloten was de container 

klaar voor transport naar Suriname.  

De container is 15 Januari van dit jaar naar Suriname verscheept. 

1 April kregen we het bericht uit Suriname dat de container was ingeklaard door de SWM en naar het 

opslagterrein aan de Leysweg was getransporteerd om daar ontpakt te worden. 

                     

Na aankomst van de container is deze zorgvuldig leeggehaald door de medewerkers van de SWM 
Alle materialen zijn geïnventariseerd en gedocumenteerd. Algemene opmerking van de SWM-ers: 
“Er zit altijd meer materiaal in de containers dan op de paklijst vermeld”. 

 

 
 
Opslag materiaal Leeuwarden 
 
Het magazijn van de afdeling procestechnologie van Vitens te Leeuwarden werd opgeschoond. Overtollige 
installaties en materialen die niet meer in gebruik zijn werden aangeboden aan de Stichting. 
In januari zijn deze materialen opgehaald en schoongemaakt en voor hergebruik geschikt gemaakt, zodat ze 
ingezet kunnen worden op meerdere plaatsen in het buitenland. 
 
 



 
Henk en Servan bezig met het inladen van een proefinstallatie 
 

Filterinstallatie met leidingmaterialen voor Suriname 

Bij het pompstation Engelse Werk werd een voorfilterinstallatie vernieuwd en aangepast. 
Hierdoor kwam de filterinstallatie vrij die door de Stichting nog prima in zijn geheel ingezet kon worden in 
Suriname. Het was een behoorlijke klus om de materialen te verzamelen en te transporteren naar Witharen 
en Sint Jansklooster. Materialen die Jan Koerhuis in de bus en op de aanhanger kon laden zijn direct 
meegenomen naar Witharen. 
In Witharen konden de leidingmaterialen na schoonmaak direct in de container geplaatst worden. 
De filterketels die naar de fa. Rook te Sint Jansklooster zijn vervoerd worden daar transport-gereed gemaakt 
om daarna als stukgoed naar Suriname te worden opgestuurd. 
 

 
Verzamelen van materiaal Engelse Werk                   Transport van materialen naar Witharen 
 

             
Inpakken van materialen                         Blowers met aansluitleidingen.              Kinderfietsjes 



 

                                       
                                
                                  Ruimte beschikbaar voor 4 pallets met gebruikte watermeters 
 
 
 
 

             
Verzendklaar maken van de Filterketels voor transport naar Suriname 
T- stukken en overtollige materialen zijn verwijderd en de filterketels zijn op houten blokken gelegd 
 
                                                                                                      

 
Klaar voor transport naar Suriname 
 



 
Aankomst van de 5 filterketels in Suriname en in opslag gelegd bij het opslagterrein van de SWM aan de 
Leysweg te Paramaribo 
 
De bestemming is productielocatie Lelydorp waar de filters ingezet gaan worden voor de uitbreiding van de 
huidige installatie met een zuiveringsstap. De huidige filters die in Lelydorp staan komen uit Sint Jansklooster 
en zijn daar 25 jaar geleden in 1997 geplaatst door Jannes Schipper in het kader van de Twinning van de 
SWM met de WMO. 
 
 
Lintje voor Henry 
 
Onze penningmeester werd op 27 april volkomen verrast.  
Het heeft de Koning behaagd om Henry te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Henry werd naar het gemeentehuis gelokt om samen met zijn zoon voorlichting te krijgen over de subsidie 
mogelijkheden van zonnepanelen. 
Niets vermoedend toog Henry naar het gemeentehuis waar zijn familie hem stond op te wachten. 
Langzamerhand begon het tot hem door te dringen dat er wat bijzonders aan de hand was.  
Vanwege zijn langdurige en veelzijdige inzet als vrijwilliger voor o.a. de Stichting Water is our World en de 
Stichting vrienden van de Olde Maten mocht Henry het lintje opgespeld krijgen door dhr. Bilder, 
burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Henry met zijn verkregen onderscheiding         Ontvangst door de familie en belangstellenden bij de                                                                         
                                                                                   Veldschuur 
                                                                   
 
 
 
 



 
Jubileum 15 jarig bestaan van de Stichting 
 
Op 31 mei 2007 werd de Stichting Water is our World opgericht. 
Dus was het jaar 2022 een jubileum jaar en een jaar om dus een feestje te vieren.  
Er is veel gedaan in al die jaren. Een greep uit onze projecten: 

- Meerdere leveringen van  materialen aan de Surinaamse Waterleiding Mij en waterbedrijf Howaco in 
Vietnam; 

- Ondersteuning met de opbouw van zuiveringsinstallaties in Suriname en Vietnam; 
- Bouwen van een zuiveringsinstallatie in Abéné te Zuid Senegal met oprichting en inrichting van het 

waterbedrijf; 
- Bouw van een arseenverwijderingsinstallatie in Backi Vinogradie te Servië; 
- Plaatsen van watermeters in de hoofdleidingen en een nieuwe distributiepomp in Drochia te 

Moldavië; 
- Bouw van een drinkwaterinstallatie in Chimoio te Mozambique; 
- Renovatie van een zuiveringsinstallatie in Baqua te Jordanie. 

 
Dit hadden we niet kunnen doen zonder de steun van onze vrijwilligers die wekelijks bij elkaar komen om de 
materialen schoon te maken en weer voor hergebruik gereed te maken zodat ze ingezet kunnen worden in 
rurale gebieden. 
Ook hebben we veel middelen door sponsoring verkregen w.o. Vitens N.V., Rook pijpleidingbouw B.V. en 
Edink Overslagbedrijf B.V. 
 
Het was een gezellig en feestelijke samenzijn van vrijwilligers en genodigden in bescheiden vorm  
 

                                     
Overhandiging plaquette door Vinh Ngo van Howaco aan Casper van Ommen voor de stichting WioW. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Container met noodstroomvoorziening voor Vietnam 

 
Bij Howaco op de locatie Truong Binh staan twee noodstroomvoorzieningen. Eén voor de zuivering en één 
voor het puttenveld.  
Het is de bedoeling dat dit aggregaat die voldoende vermogen heeft de twee andere aggregaten gaat 
vervangen. 
Verder gaan er met de container gereviseerde pompen, filterdoppen en palringen en andere bruikbare 
materialen mee. 
Kaeser heeft inmiddels vier olievrije compressoren geleverd die door Howaco zijn besteld. De compressoren 
worden gebruikt voor de procesluchtvoorziening bij de voorfilters waardoor het ruwe water van zuurstof 
wordt voorzien voor de ontijzering van het water. 
De container is inmiddels voor 2/3 deel gevuld en gaat eind januari 2023 op transport naar Vietnam. 

 
 

                    
Menno van Veen werkzaam bij Van De Kamp pompen plaatst de container met het aggregaat in Witharen 

 

      
 
      



 
         

Container voor Mozambique 
 

                  
Container bij de fa. Rook voor ombouw                                                          
 
Een 20 ft container is aangeschaft voor het project Mozambique waar we in samenwerking met John Bunnik 
een scholengemeenschap en omliggende bewoning van veilig drinkwater willen voorzien.  
Aanvankelijk was het de bedoeling om een 10 ft container met watertoren en zonnepanelen te versturen 
naar Mozambique. Vanwege de hoge verzendkosten en dat er geen stukgoedzendingen naar Mozambique 
gaan is er gekozen voor een 20 ft container. De 20 ft container is bij de fa Rook omgebouwd zodat we de 
watertoren met zonnepanelen hierop kunnen plaatsen. Inmiddels is de container in Witharen. Het is de 
bedoeling om de container medio mei 2023 gevuld te hebben met de benodigde materialen voor het project. 
Hierna kan deze container verscheept worden naar Mozambique. De bron is inmiddels geboord door 
bemiddeling van John en geeft voldoende water. 
 
Pompen vanuit pompstation Lochem 
 
Vervallen pompen van pompstation Lochem zijn aan de Stichting aangeboden. 
Deze zijn opgehaald uit Lochem en met twee aanhangers getransporteerd naar Witharen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pompen ter revisie. 
 
Er zijn pompen gereserveerd voor Howaco in Vietnam die bij Sulteq Pompen en Revisie B.V.  
geïnspecteerd worden 
Bij gebleken geschiktheid worden de pompen gereviseerd en ingezet voor Vietnam. 
Er wordt vooral gekeken dat de pompen ook kunnen samendraaien met de huidige distributiepompen.       
Een optimaal rendement is hierbij het uitgangspunt daar ook Howaco wil verduurzamen in hun 
productieproces. 
Met de fa Sulteq hebben we al van voor de oprichting van de stichting een relatie. 
Deze relatie bestaat uit het adviseren, ombouwen en reviseren van pompen en blowers die vrijkomen uit de 
installatie delen bij Vitens. 
Suriname werkt met een netfrequentie van 60 HZ, daardoor moeten er vaak nieuwe motoren bij de pompen 
geleverd worden.  Sulteq verzorgt dit voor de Stichting. 

              
Pompen worden opgehaald door de fa Sulteq               Gedemonteerde pompen om geïnspecteerd te  
 
Materiaalrecycling 
 
Materialen die we wel verzamelen maar die naderhand toch blijken niet meer ingezet te kunnen worden, 
worden zo veel mogelijk gedemonteerd en afhankelijk van de materiaalsoort aangeboden aan de fa. 
Peperzeel of Hamstra voor recycling. 
Op deze manier dragen wij ook een steentje bij aan de duurzaamheid. 
 

                     
 



 
 

                              
Vrijwilligers druk doende met het demonteren van materialen 
 
 
Aanschaf windmolen voor 15 jarig jubileum Howaco. 
 
Howaco (Holland Water Company) bestond in 2020 al weer 15 jaar. Dit jubileum zou gevierd worden in 2020. 
Echter door de corona is er geen aandacht aan gegeven en het feest werd uitgesteld. Maar in 2022 kon het 
feest gevierd worden. Het logo van Howaco is verrijkt met een afbeelding van een poldermolen  
Gezamenlijk hebben we het idee opgevat om een Poldermolen met scheprad aan Truong Ngo te 
overhandigen tijdens het uitgestelde 15 jarig jubileum van Howaco. 
 
Via internet konden we een poldermolen bemachtigen echter zonder scheprad. 
Niet getreurd het scheprad konden we op een af andere manier wel laten vervaardigen. 
De molen wordt ook uitgevoerd met een zonnepaneeltje zodat de molen overdag kan draaien en pompen. 
 
 

              
De molen in productie bij de molenbouwer. 
 
 



                   
Poldermolen klaar voor de opbouw op de fundatie en plaatsen van het scheprad  vervaardigd bij de fa Rook. 
 

Bert Hogenkamp kan zich uitleven op de molen door het maken van de fundatie, de opbouw van metselwerk en 
de bestrating als afwerking rondom de molen. 
Gerard houdt zich bezig met het plaatsen van de aandrijving voor de wieken, het scheprad en het 
zonnepaneeltje. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

   Uittesten aandrijving scheprad                                       Molen met fundering, opbouw en bestrating                            
 
Het eindresultaat om trots op te zijn. 
Een molen met draaiende wieken en scheprad op zonne-energie. 
De molen gaat mee met de eerstvolgende container met de bestemming Vietnam. 
 



        
 
Overhandiging van de plaquette met de afbeelding van de molen door Bert Hogenkamp tijdens het 
jubileumfeest 
 
Opstellen materiaallijsten.  
 
Servan is onze man die de materiaallijsten optelt van de materialen met gewichten die in de containers zijn 
geladen. 
In later stadium worden de materiaallijsten omgezet naar paklijsten en wordt de huidige contante waarde  
van de materialen bepaald aan de hand van de eerder gewogen gewichten. 
Vaak worden de actuele oud ijzerprijzen gebruikt voor de bepaling van de waarde. 
De bedragen worden op de paklijst ingevuld en het totaal bedrag inclusief container met transportkosten is 
dan de verzekerde waarde van de container. 
Deze waarde wordt ook gebruikt voor de uitvoerdocumenten (behorende bij de container) wat door de fa 
Edink verzorgd wordt. 
 
 

           
Servan werkt de materiaallijst uit.                                         Palletwagen met weegschaal. 
 
 
 
 



 
Inventarisatie van pompen en diverse andere materialen. 
 
Armin heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan van de pompen en blowers verder genoemd de 
aggregaten die zich in het magazijn bevinden. Bij de aggregaten zijn de benodigde specificaties weergegeven  
waaronder het vermogen, toerental en het werkpunt zodat we een duidelijk beeld hebben van de 
aggregaten die zijn opgeslagen in ons magazijn en die nog een bestemming moeten krijgen. 
Tevens maakt hij van elk aggregaat dat genummerd is 3 foto’s. 
Hiervan krijgen we het hele aggregaat te zien, het typeplaatje van de motor en van de pomp of blower. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Armin bezig met de documentatie van de opgenomen gegevens 
 
Mario repareert kinderfietsen 
 
Vaak gaan er niet uitsluitend waterleidingmaterialen in de container. Hierbij een voorbeeld van een aantal 
oude kinderfietsjes die weer spik en span zijn gemaakt door Mario van de Linde die in zijn vrije tijd de fietsjes 
heeft opgeknapt. Eerdere geleverde fietsjes rijden inmiddels rond in Suriname. 
 

 
Mario bezig in zijn werkplaats 



 
 
 
 
 
 
 
Materiaal ontvangen van de fa Rook 
 
De fa Rook heeft hun magazijn verplaatst om nieuwbouw te kunnen realiseren.  De bruikbare vrijgekomen 
materialen zijn in overleg aan de Stichting geschonken. 
Twee mannen van de Stichting hebben de materialen opgehaald uit Sint Jansklooster. 
Fa Rook hartelijk dank voor jullie nooit aflatende steun. 
 

 
De aanhanger met materialen van fa Rook 
 
 
 
17 jarig jubileum Howaco 
 
Voor de viering van het inmiddels 17 jarig bestaan van Waterleidingbedrijf Howaco werden de vrijwilligers 
van de Stichting uitgenodigd. Ook de partners van de vrijwilligers waren in de gelegenheid gesteld om viering 
van dit 17 jarig bestaan mee te maken.  
We hebben van een liefdevolle ontvangst door de familie Ngo genoten. Een prachtig feest en aansluitend 
een rondleiding door het geboorteland van Truong en Thao. 
De fam. Ngo heeft hierin de volledige facilitaire diensten tot in de puntjes op zich genomen. 
Naast het vieren van het jubileum op de locatie Tan Tim was er voor de tijd gelegenheid voor een 
werkbezoek  aan de twee waterzuiveringsinstallaties Truong Binh en Tan Kim die in de afgelopen 17 jaar 
opgebouwd zijn. 
Mooi was het om te zien wat er al die jaren is gepresteerd om dit te bereiken. 
De met zorg ingepakte materialen waren terug te vinden op de locaties. We konden ervaren dat de 
materialen een goede bestemming hebben gekregen en volledig gebruikt worden. Bijvoorbeeld de pallringen 
die na voorreiniging ingepakt en verstuurd zijn. 
Het is niet te vatten wat hier aan werk is verzet in de afgelopen zeventien jaren. 
50.000 personen en drie industrieparken hebben hierdoor schoon en veilig drinkwater tot hun beschikking 
gekregen. Petje af voor HOWACO. 



              
       
 
 De pallringen worden intensief gebruikt in de beluchtingstorens op de 2 locaties van Howaco 
 
 
 

  
 
Productielocatie Truong Binh 
 
 
 



 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Productielocatie Tan Kim. 
 
Tekenen van intentieverklaring met Howaco 
 
Howaco en Stichting Water is our World hebben een intentieverklering getekend om het uitwisselen van 
kennis en kunde de komende drie jaren voort te zetten. 
De focus van Howaco komt  voor de komende tijd te liggen op het verduurzamen van het bedrijf. 
 

 
Tekenen van de intentieverklaring 
 
 



 
Controleren flowmeters 
 
Firma KROHNE, fabrikant van o.a. ultrasone flowmeters heeft de door de Stichting verzamelde watermeters 
nagekeken. Bij gebleken geschiktheid voor hergebruik zijn deze gekalibreerd en ingesteld op de gewenste 
flow per meter. Het merendeel van de meters was geschikt voor hergebruik. Een tiental, variërend van 
diameters Dn 25 tot en met Dn 200, zijn verzendklaar gemaakt.  Deze service is belangeloos aangeboden dor 
de firma KROHNE, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. 
De meters gaan ingezet worden bij Howaco 
 

 
Monteur Theo Booijnk van de fa. Krohne bezig met kallibratie van de meters op onze locatie in Witharen 
 
 
Opdracht tot leveren van 20.000 watermeters aan SWM 
 
De Surinaamse Waterleiding Mij heeft ons opdracht gegeven voor het leveren van ongereviseerde messing 
watermeters QN 1,5 en QN 2,5 voor eerst een totaal van 20.000 stuks; daarna mogelijk meer. 
Met de levering van de watermeters kunnen we naar verwachting in 2023 beginnen. 
Met Dunea hebben we een contract voor het leveren van bruikbare watermeters maar Dunea kan op dit 
moment helaas niet leveren. 
Ook Brabant Water, waar inmiddels de meterverwisseling weer is opgestart, wil bruikbare watermeters 
afstaan voor dit project. 
We hebben hier goede afspraken over kunnen maken met Brabant Water. 
Na het verzamelen van de watermeters is het de bedoeling dat we de watermeters bij Brabant Water gaan 
uitsorteren op bruikbaarheid en direct verpakken op Pallets met Randen. 
 
Vitens gaat volgend jaar ook weer meters verwisselen en wij zijn bezig om hierover met Vitens afspraken te 
maken over overname van deze meters. 
 
Suriname heeft te kampen met een gebrek aan watermeters, dit komt omdat er door de SWM gebieden 
overgenomen zijn van de Dienst Watervoorziening die nog niet zijn bemeterd. 
Dit gaat om grote aantallen. 
Nieuwe meters aanschaffen is gezien de kostprijs van een nieuwe meter nog geen optie. 
Met deze actie verwachten ze een groot deel van de gebieden te kunnen bemeteren. 
 
 
Een watermeter levert geld op en drukt het waterverbruik. Het is een mooi stukje Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen door de meters her te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn n.l. het meten van het 
waterverbruik. 
Ze zijn er heel blij mee. 
 



                         

 
Watermeters zoals gezien bij Brabant Water direct inzetbaar na ijking in de Meter Herstel Werkplaats bij de 
SWM aan de Willemsstraat in Paramaribo 
 
 
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 
 

 


