
 

                                                         Kollum, 12 Januari 2017. 
 
 

Nieuws van stichting Water for Everyone 
 
Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief over ons werk onder uw ogen is 
gekomen. In de eerste plaats met deze brief vanaf onze kant de allerbeste wensen voor het 
jaar 2017. 
De stichting viert dit jaar haar 7 jarige bestaan. Aanleiding om haar destijds formeel op te 
richten was de verschrikkelijke aardbeving op Haiti, op 15 Januari 2010 waarbij 220.000 
slachtoffers vielen.  
Een overzicht van onze activiteiten: 
 
Haiti 
Op dit moment zijn we nog steeds actief op Haiti met een door ons, samen met stichting 
Haiti Project, gebouwde "Waterschool"  die daar in 2012 van start is gegaan met het geven 
van cursussen op het gebied van drinkwater aan jonge Haitianen.  
Een opleiding voor jongeren tot water deskundige die daarmee werk kunnen vinden of zelf 
creëren middels de verkoop van drinkwater.  
De school draait nu bijna 5 jaar en we hebben met ruim 140 jongeren de cursus gedaan en 
er zijn daardoor reeds 10 kleine waterwinkels opgestart door een aantal van de 
gediplomeerde cursisten. De verkoop van water financiert mede leningen voor weer nieuwe 
waterwinkeltjes. 
In de zomer 2017 wordt het project geëvalueerd en komt er een besluit of en hoe we hier 
als stichting mee verder gaan. 

 
Mozambique. 
Op dit moment wordt gewerkt aan de 
complete renovatie van een 
grondwaterbron en handpomp op een basis 
school in Chimoio Mozambique. De 
directeur van de school kon al 8 maanden 
lang geen voldoende drinkwater 
verstrekken aan de schoolkinderen. 
Binnenkort is de klus geklaard en stroomt er 
weer water!  
(links de werkzaamheden aan de pomp in 
Chimoio. December 2016)  
 



Tanzania 
In Tanzania hebben we, in samenwerking met de Trijntje Bijmers Stichting in Kilangala de 
drinkwatervoorziening uitgebreid middels het plaatsen van een extra opslagtank voor 
bronwater voor het dorp. De oude tank liep ‘s nachts over en overdag was er meestal een 
tekort aan drinkwater. Een extra tank heeft dit verholpen. 
De tank is afgelopen jaar opgebouwd door drie vrijwilligers, Klaas Folkerts, Jan Postma en 
Jorrit Adema in opdracht van WfE.  Er is nu de gehele dag door drinkwater in het dorp 
hetgeen een lang gekoesterde droom was voor de lokale bevolking . 
 
Rwanda 
In Rwanda is, in samenwerking met Jan Postma uit Noordburgum de eerste biogas vergister 
gebouwd door lokale arbeiders die een cursus hebben gevolgd "hoe bouw ik een 
afvalvergister voor de productie van biogas om op te koken". De eerste vergister gebouwd 
bij een tehuis voor jongeren met oorlogstrauma’s (Second Chance) en is een succes en 
vrouwen leren nu te koken op biogas ipv houtskool/sprokkelhout.  
De cursus heeft 12 mannen geleerd hou je vergisters opmetselt. 
Het stoken op biogas gaat ontbossing tegen en verbetert het binnenhuisklimaat waardoor 
minder mensen (vooral vrouwen en kinderen) last hebben van longaandoeningen. Via de 
volgende link : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15199375/DOCUMENTAIRE%20BIOGAZ.avi   kunt u 
een filmpje downloaden over dit project. Het is door de lokale mensen gemaakt. 
 
 
Dominicaanse Republiek 
Op de Dominicaanse Republiek zijn we bezig om ook een bescheiden water opleiding 
centrum op te bouwen voor lokale technici die het onderhoud van watersystemen kunnen 
gaan doen. Aanleg, bouw en onderhoud van kleine zandfilters voor drinkwaterbereiding en 
de aanleg van latrines op het platteland is het voornaamste doel van de cursus.  Het project 
wordt in samenwerking uitgevoerd met Stichting Youth Development Foundation uit Spijk 
(ZH), geleid door Arjen en Wil Groeneveld én stichting Mano Mano uit Bolsward, o.l.v. 
Johannes Holwerda. 
 
 
Al deze klussen waren niet mogelijk geweest zonder uw financiële steun. Mocht u het werk 
van Stichting Water for Everyone op uw eigen wijze willen (blijven) steunen dan kan dat 
door een gift over te maken op: NL13 INGB 000.42.51.296 t.n.v. Stichting Water for 
Everyone. 
 

 
Namens Water for Everyone,  
Leo Groendijk, voorzitter. 

 

 

Water for Everyone heeft een ANBI status dus uw gift is volledig 
fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. 
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