Kollum, December 2017
Geachte donateurs / vrienden van stichting Water for Everyone.
In deze najaars nieuwsbrief 2017 hebben we goed nieuws te
melden. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om jullie
allen prettige feestdagen en een gezond 2018 toe te wensen.

Een update: Twee maand geleden zijn Sander Buisman en ondergetekende, van stichting Water for
Everyone & Haïti Project, samen met Arjen en Wil Groeneveld van de Nederlandse stichting Youth
Development Foundation, naar Haïti afgereisd. Bijna ging de reis niet door vanwege de orkaan Irma
maar het is ons gelukt om er te komen en wel om twee redenen.
Als eerste: Velen van jullie weten ongetwijfeld dat we als Haïti Project én Water for Everyone de
waterschool, Ecole de l ‘eau op Haïti hebben opgezet n.a.v. de aardbeving in 2010. Een
werkverschaffingsproject voor kansarme jongeren.
In 2012, na de bouw van de school, zijn we gestart met de eerste cursussen voor waterbehandeling
op Ecole de l ‘eau aan Route Lillavois in Bon Repos, Port au Prince. Het lag vanaf het begin in de
bedoeling dat de school na 5 jaar op eigen benen kon staan en daarmee jongeren aan een baan
kunnen helpen door een goede wateropleiding. Op eigen benen en dus zonder dat de salarissen
langer betaald zouden worden uit Nederland. Inkomsten door adviesklussen te doen voor derden en
de kennis gaan vermarkten door zuiveringsinstallaties te bouwen en cursussen voor derden te gaan
doen. Vele studenten zijn na de opleiding begonnen met de verkoop van door hun zelf gezuiverd
drinkwater. Een business model dat lijkt te gaan werken. De leerlingen kregen altijd een renteloze
lening (mikrokrediet) van onze stichting en deze werden voor het grootste deel netjes terug betaald.
Natuurlijk zijn er ook mislukte projecten geweest door allerlei moeilijke omstandigheden waar je op
Haïti mee te maken krijgt. Tegenslagen door ongevallen of ziekte zijn aan de orde van de dag.
De school wordt nu een zelfstandige stichting en op dit moment wordt gewerkt aan de papieren
rompslomp die dit met zich meebrengt. Maar uiteindelijk zijn wij we blij dat het gaat lukken. De
docenten van de school hebben er zin in en zetten nu hun schouders er volledig onder.
We hebben een zaadje gelegd en er groeit nu een mooie plant. Hij moet echter nog gaan bloeien
maar met goede zorg gaat dat lukken verwachten wij. We blijven als beide Nederlandse stichtingen
een oogje in het zeil houden en zijn altijd bereid de mensen in raad en daad bij te staan. We blijven
de school nog een aantal jaren financieel steunen op basis van giften. Op basis van officiële
aanvragen aan ons vanuit de school kunnen we bepaalde zaken éénmalig financieren. Maar beperkt.
Ten tweede: Intussen zijn we ons werkterrein aan
het verleggen en in het najaar zijn we afgereisd om
in het door de orkaan Matthew getroffen gebied
rondom Jeremie (West Haïti) hulp te bieden op het
gebied van water en sanitatie. Tezamen met de
mensen van de school hebben we een
waterleidingsysteem in Buvette, een gehucht nabij
Jeremie, hersteld. Dit was door de orkaan in 2016
totaal vernield en dat is nu volledig gerepareerd.
Op de foto rechts kunnen de vrouwen en kinderen
niet wachten voor de tank weer hersteld is. Er

kunnen nu weer ruim 550 mensen gebruik maken van de waterkranen aan de straat in het gehucht.
Daarnaast hebben onze partners van Youth Development Foundation uit Spijk meegewerkt aan het
realiseren van een aantal latrines voor families in het gehucht. Een eerste begin buiten Port au
Prince.
Op de foto hiernaast kinderen bij de net herstelde water
tappunten in Buvette.(okt 2017)
We zijn van plan het platteland meer te gaan bezoeken
en te bedienen met onze kennis en ervaring op het
gebied van water en sanitatie. De kindersterfte op het
platteland is nog steeds veel te hoog door het gebrek
aan goede hygiëne en veilig drinkwater. Cholera heerst
nog steeds. In samenwerking met onze mannen van de
school zullen we nieuwe projecten op gaan zetten die
de Haïtianen zullen helpen aan veilige
drinkwatervoorzieningen en goede sanitaire
omstandigheden. Voorlichting, demo-projecten en het
realiseren van familie-drinkwater systemen staan op het
programma. Een nieuw plan is in ontwikkeling voor het
Noorden van Haiti.
Langs deze weg willen we jullie allen hoe dan ook danken voor jullie steun in de vorm van geld of
adviezen. Dank voor de vele steunbetuigingen in de afgelopen tijd. We gaan dankzij jullie financiële
steun verder op Haïti. Uw steun blijft nodig, hoe klein dan ook maar. We zouden het heel fijn vinden
het aantal donateurs te zien toenemen. Al is het maar voor 5 Euro per jaar. Alle beetjes helpen.
Met vriendelijke groet, Leo Groendijk, voorzitter Water for Everyone.
U kunt donateur worden door onderstaand strookje ingevuld op te sturen naar:
Stichting Water for Everyone / Haiti Project, Cantecleer 51, 9291 AR Kollum. Tel 0511-452766.
Óf stuur een app met een foto van ingevuld formulier naar telefoon nummer 06-12726149

Ik steun het werk van Water for Everyone graag financieel door stichting Water for Everyone te
machtigen per maand/ kwartaal / jaar:
€ ………,00 over te maken op NL13 INGB 0004251296 t.n.v. st Water for Everyone
Voorletter:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

e-mail: (niet verplicht)
Handtekening:

IBAN nummer:

Opsturen of afgeven bij Stichting Water for Everyone / Haiti Project, Cantecleer 51, 9291 AR Kollum. Tel 0511-452766.

