
 

 

Kollum, April 2014 

                    Nieuwsbrief 

Hallo, 

Hierbij ontvangt u de voorjaarsnieuwsbrief van stichting Water for Everyone met voor u een overzicht van de activiteiten van de 
afgelopen maanden.  

Haiti, de waterschool i.s.m. stichting Haiti Project 

Dit voorjaar zijn er op de Waterschool op Haiti weer 18 leerlingen begonnen aan de inmiddels vierde(!) cursus waterspecialist. 
Begin Januari is de derde groep jongeren afgezwaaid met hun welverdiende diploma. De diploma-uitreiking werd deze keer 
wederom georganiseerd vóór en dóór de leerlingen onder het begeleidende oog van onze Jan Joling. De beide Haïtiaanse 
docenten Pierre Samson en Noël Constant hebben goede ondersteuning gekregen van twee nieuwe leraren in opleiding; Sam 
Constant en Weche Roldye, beide net 18 jaar oud. Sam is heel blij dat hij een kans heeft gekregen om les te gaan mogen geven 
en ook Weche, een jonge meid met veel inzet, geniet elke dag van het werk op de school. “Wie had ooit kunnen dromen dat ik 
als vorig jaar gediplomeerde studente later voor de klas zou komen te staan op deze mooie school”.Na een lange tijd van 
voorbereiding is ook gestart met het opleiden van jong personeel van een collega stichting op Haïti, `DLO Haïti`, die hen aan 
werk helpt in de watervoorziening direct rondom de stad Port au Prince.  Ook zal voor het eerst een technicus in spé uit de 
Dominicaanse republiek worden opgeleid voor de Stichting Mano Mano uit Bolsward, die zich inzetten voor watervoorziening in 
dat land. Kennis is de basis van waaruit mensen zelf initiatieven kunnen gaan ontplooien.  

Platteland, nieuwe waterputten slaan 

Met name op het Haïtiaanse platteland is nog veel winst te behalen. Velen zijn daar nog afhankelijk van rivierwater waarvan de 
kwaliteit soms ronduit belabberd is te noemen. Met name in de regentijd is het water een 
modderstroom en is zuivering nodig. Ook het ontbreken van geschikte sanitatie is daar een 
rechtstreekse bedreiging van de volks gezondheid en met name voor kinderen en ouderen. 
(foto rechts)  Samen met stichting Haiti Project gaan we proberen geld in te zamelen voor 
een grondwater boor installatie, die ons dan in staat stelt ook op het platteland veilig 
drinkwater op te kunnen pompen voor de bewoners aldaar. Door het oprichten van 
watercomités in de dorpjes zal ook het onderhoud en toezicht moeten worden 
gewaarborgd. Drinkwater kan niet gratis zijn want bij gebreken aan pomp of leidingwerk 
moet er door zelfredzaamheid een oplossing komen die ook financieel door de bevolking 
zelf gedragen kan worden. De boorinstallatie zal worden geëxploiteerd door de 
waterschool en vervult ook de rol als leerobject. De inkomsten kunnen voor de exploitatie 
van de school worden gebruikt zodat op termijn ons doel wordt behaald, namelijk dat de 
school zichzelf moet kunnen bedruipen. Wellicht nog een lange weg te gaan maar we doen 
steeds twee stappen vooruit en daarna eentje achteruit. Netto gaan we dus vooruit! Help 
ons samen een goede boorinstallatie aan te kunnen schaffen.  

Overige plannen in Rwanda en Kenia 

We zijn op het moment van het  verschijnen van deze nieuwsbrief ook druk bezig met de voorbereidingen voor het opzetten van 
watervoorziening voor een Masai gemeenschap in het zuiden van Kenia. Een duurzame oplossing voor een volk dat nu nog is 
aangewezen op vervuild rivierwater. Ook zijn we in gesprek met het bisdom in Rwanda over het opzetten van een lokaal te 
bouwen koemestvergistingsinstallatie die biogas moet leveren voor een opvanghuis voor jonge getraumatiseerde jongeren. Het 
biogas wordt een vervanging voor houtvuur waarmee ook de ontbossing in de regio zal worden tegengegaan.  

Gezond drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en het scheppen van banen blijven hoog in ons vaandel staan. En daarbij is 
kennis de sleutel. Het overbrengen van kennis leidt tot zelfstandigheid en het vergroten van de eigen waarde. Een prachtig mooi 
gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem een 
hengel gereed te maken en te vissen en je voedt hem zijn leven lang." U hulp is hierbij onontbeerlijk. Stoppen is geen optie.       

Hartelijk dank voor al uw steun van de afgelopen periode! 
Leo Groendijk, Sander Buisman, Peter Rus, Wessel Veenstra en Jan Joling 
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