
       Kollum, 11-09-2014 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij ontvangt u de najaars nieuwsbrief van stichting Water for Everyone met een 
overzicht van de activiteiten van de afgelopen maanden en de nieuwe plannen die we 
hebben. 
 
 

Bezoek Marco de Graaff aan Kenia 
Namens Water for Everyone heeft vrijwilliger Marco de Graaff, Kenia bezocht. Doel van zijn reis was om op verzoek van 
de lokale bevolking onderzoek te doen naar een goede manier voor waterzuivering voor een basecamp, een 
healthcentre en een school in Talek, in het gebied van de Massai Mara, zuid Kenia.  
In totaal gebruikt het basecamp waar ook toeristen komen, 1.500 liter schoonwater per dag. Het ziekenhuis en de school 
hebben ieder 15.000 liter schoon water per dag nodig. Een hele klus. 
We gaan nu samen kijken hoe we in deze behoefte kunnen voorzien.  
 
Vijfde cursus waterschool Haïti i.s.m. Haiti Project 
Voor de vijfde maal op rij is op onze waterschool in Haïti een cursus gestart voor jonge Haïtianen die waterspecialist 
willen worden. Leo zal zelf op 20 september afreizen naar Haïti om een deel van de cursus voor zijn rekening te nemen 
en gesprekken te voeren met gediplomeerden die nu een waterwinkeltje zijn gestart.  
Een Dominicaanse tolk, cq technicus Franklin Garcia (zie foto) van stichting Mano Mano uit 
Bolsward en stichting Youth Development Foundation uit Dordrecht gaat deze keer mee 
vanuit Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek naar het buurland Haiti om een cursus 
op maat te krijgen. Deze cusrsus is bedoeld om de opgedane waterkennis bij projecten in 
de Dominicaanse Republiek te gaan toepassen.  
Afgelopen tijd is op de waterschool voor de derde maal een cursus voor de collega stichting 
“DLO Haïti”` gegeven. Deze Amerikaanse stichting helpt mensen aan werk in waterkiosken 
direct rondom de stad Port au Prince. Opnieuw zijn er acht jonge mensen opgeleid. 
                                                                     Franklin Garcia 
Ice Bucket Challence “steunt” ook Water for Everyone                                                                              
De Ice Bucket Challence die vanaf medio augustus regelmatig nationale aandacht op eiste en waarvoor velen al zijn 
uitgedaagd, levert ook Water for Everyone geld op. Veel mensen vinden het jammer dat bij de Challence zoveel schoon 
drinkwater wordt vermorst en zoeken op internet naar een stichting die zich inzet voor schoon drinkwater in landen die 
een schreeuwend gebrek aan water hebben. Daarbij komen ze met regelmaat onze stichting tegen waar ze dan een gift 
aan geven. 
Al die gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze bijdrage, al ondersteunen we natuurlijk ook de aandacht aan de ziekte 
ALS. 
 
Overige zaken 
- De stichting Water for Everyone is op zoek naar een (vrijwillige) penningmeester. Het is een overzichtelijk klus, maar 
  verdient wel regelmatig aandacht. Reageren kan naar Leo Groendijk via onderstaand e-mailadres. 
- Agens Wolters heeft als vrijwilliger de website verder updaten en onderhouden.  
- Water for Everyone heeft ver gevorderde plannen voor de bouw van een vergister in Rwanda in samen werking met de 
  stichting Multimodus en Jan Postma van het Friesland College 
- In Augustus is een nieuwe mini waterzuivering geleverd aan Bright Spark voor de bevolking op Bali. 
- Water for Everyone gaat verder op zoek naar projecten op het Haitiaanse platteland en in de sloppenwijken van Port au 
  Prince, waaronder Cité Solei. Een buurt waar niemand durft te komen...... 
 
Hartelijk dank voor al uw steun, donaties van de afgelopen periode! We zijn een ANBI dus giften zijn aftrekbaar! 
Namens Leo Groendijk, Sander Buisman, Wessel Veenstra, Marco de Graaff, Peter Rus, Agnes Wolters en Jan 
Joling. 
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