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Beste mensen, vrienden, sponsors en
donateurs
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de
stichting Water for Everyone.

is reeds een half jaar ter plaatse om alles voor elkaar te
maken voor de bouw. Er is tegenslag geweest doordat
de bouw van de school plotseling werd stilgelegd door
de eigenaar van het terrein. En er lag al een betonnen
fundering voor het nieuwe schoolgebouwtje en de
eerste contouren van de school waren zichtbaar.

Het jaar loopt naar zijn einde en voor we het weten
mogen we elkaar bij leven en welzijn een gelukkig
Nieuwjaar wensen. Ook een moment om even stil te
staan bij het afgelopen jaar. We willen iedereen
ontzettend bedanken voor haar/zijn bijdrage voor het
werk van onze stichting. We willen samen met u even
terugkijken maar vooral ook u een blik geven op de
toekomst voor het werk van Water for Everyone.

Haïti, de waterschool
Het afgelopen jaar zijn we voornamelijk druk bezig
geweest met de verdere voorbereidingen voor het
oprichten van een kleine Waterschool in Port au Prince
op Haïti. Haïti krabbelt, bijna twee jaar na de
verschrikkelijke aardbeving van januari 2010, langzaam
op vanuit de puinhopen en er wordt dag en nacht door
vele mensen keihard gewerkt aan de wederopbouw
van huizen, scholen en het creëren van nieuwe banen.
Als stichting zijn we vorig jaar aangevangen met het
opzetten van een Waterschool op Haïti, samen met de
stichting Haïti Project uit Assen. De laatst genoemde
zorgt voor het nieuwe klaslokaal, met ruimte voor een
laboratorium en een werkplaats voor het produceren
van waterzuivering apparaten. Water for Everyone
zorgt voor de inventaris, het opzetten van het
lesprogramma water en de inrichting van het
laboratorium. Doel van de school is: het aanleren van
jongeren in het beoordelen van waterkwaliteit, het
zuiveren van vervuild water en het zelf bouwen van
water-zuiveringen, het installeren van de waterzuiveringen op scholen, kerken en weeshuizen en
natuurlijk het onderhouden daarvan. We willen zo
werk creëren voor jongeren die de wateropleiding
kunnen volgen. Vorig jaar is reeds een 18 jarige
Haïtiaan, Franckel Lefranc opgeleid om de nieuwe
water- zuiveringen te plaatsen en periodiek te
controleren. Er zijn nu in totaal een tiental zuiveringen
in bedrijf en dat helpt enorm. Jan Joling, vrijwilliger van
Haïti Project, die twee jaar onbetaald verlof heeft
opgenomen om de dagelijkse leiding op zich te nemen,

Op de foto een deel van het karkas van de nieuwe school op[
Haïti vlak voordat de bouw werd stilgelegd.

Er moest naarstig worden gezocht naar een nieuwe
locatie en die is gelukkig door Jan Joling gevonden en
wel op het terrein van de stichting Hart voor Haïti in
Port au Prince. Alle bouwmaterialen moesten worden
verplaatst en zijn nu aangekomen op de nieuwe locatie
en de verwachting is dat half januari het gebouw de
lucht in gaat. Door het toepassen van aardbeving en
orkaan bestendige systeembouw zal de bouwtijd
slechts enkele weken duren zodat naar verwachting in
April 2012 met de school kan worden gestart. Eerst
gaan we een leraar en een technicus opleiden die op
termijn de lessen moeten gaan geven. Vanuit
Nederland zal naast Jan Joling ook oud docent chemie
van het Friesland College een bijdrage leveren aan het
onderwijs. Leo Groendijk zal de aanzet geven voor de
eerste training op het gebied van waterbehandeling.

Een weekloon voor een leraar is € 40
Een uurloon voor een leraar op Haïti ligt rond de 1€.
Water for Everyone en Haïti Project willen de eerste 5
jaar helpen de school te runnen en hopen dat daarna
het geheel self supporting gaat worden. Wilt u wellicht
meehelpen door eenmalig een weekloon a €40,00 te

1
Steun het werk van stichting Water for Everyone met een gift op ING 42 51 2 96

sponsoren voor een leraar op de Waterschool? Help
ons bouwen aan goed wateronderwijs!

Op de foto het gebouwtje in Kagarama, waarin de medische
hulppost is gevestigd. Het wordt voorzien van dakgoten, een
regenwateropslag en een waterzuivering.
Op de foto: Training van leraren in het gebruik van
waterzuiveringen voor drinkwater.

Rwanda, schoon drinkwater
medische hulppost

voor

Voor Kagarama, een klein dorpje in Rwanda, met
ongeveer 1000 inwoners, is op verzoek van de stichting
Multimodus uit Donkerbroek een plan opgezet om in
voldoende veilig drinkwater te voorzien. Multimodus is
al jaren actief in Rwanda i.s.m. het Friesland College
afdeling hout uit Heerenveen. Water for Everyone gaat
in Kagarama de regenwateropvang en de zuivering van
regenwater tot drinkwater realiseren. De PKN
gemeente van Triemen, Oudwoude en Westergeest
heeft het project geadopteerd en wil graag een
bijdrage leveren aan de realisatie van het plan wat voor
Juni a.s. opgeleverd moet zijn. Dan breekt namelijk de
droge tijd aan in Rwanda en we willen dan een grote
regenwateropslag hebben opgebouwd met een inhoud
van 35000 liter. Het water is in eerste instantie bedoeld
voor de medische hulppost in het dorpje maar het
overschot kan aan de lokale bevolking worden
verkocht. Hiermee willen we ook weer werk creëren
voor een of meerdere mensen uit de gemeenschap.
Door het verdienen aan de verkoop van water, voelen
mensen zich verantwoordelijk voor de installatie en het
onderhoud daarvan. Maar al te vaak wordt van alles en
nog wat gratis weggegeven maar als de boel dan
onderhouden moet worden voelt niemand zich
verantwoordelijk. Door onze werkwijze hopen we bij te
dragen aan een duurzame oplossing van het
drinkwatertekort in Kagarama. Het project heeft
onlangs ook steun gekregen van 3 jongemannen uit de
regio, Piet Mulder, Renze Bil en Jan Willem Dijk die
tijdens een monsterfietstocht ieder 500 km hebben
gefietst in 24 uren achter elkaar. Een vrijwilliger is op
dit moment de voorbereidingen aan het treffen voor
de bouw van de goten en de grote watertank.

Project in Afghanistan
Water for Everyone steunt nog steeds Zia Karmini uit
Afghanistan. Zia Karmini heeft i.o.m ons een
projectplan klaar voor de realisatie van een
grondwaterpomp met zuivering in een sloppenwijk van
Kabul. Als het benodigde geld is verzameld, mede door
een aangevraagde subsidie gaat het project van start.

Gift van 8 zuurstofmeters van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorder Kwartier (HHNK) voor WfE
Begin september kreeg Leo Groendijk uit handen van
Jack Voeten, oud Van Hall student en nu werkzaam
voor het HHNK, maar liefst 8 draagbare
zuurstofmeters, te gebruiken voor watermetingen. De
meters waren afgedankt door het waterschap maar
kunnen na een grondige servicebeurt nog prima dienst
doen op de Waterschool in Haïti.

Overige projecten
Water for Everyone bereidt op dit moment diverse
nieuwe projecten voor in Rwanda, Indonesië, Congo en
Benin. Kijk hier voor op www.waterforeveryone.nl
onder het kopje projecten.

Jij actief voor Water for Everyone?
Omdat de werkzaamheden zich uitbreiden vragen we
vrijwilligers die mee willen werken aan de activiteiten
van Water for Everyone. Heb je tijd en spreekt het
werk van Water for Everyone je aan? Meldt je dan via
info@waterforeveryone.nl of bel naar Leo Groendijk,
0511-452766.

Nieuwe plannen op de plank
Er liggen nieuwe plannen op tafel voor het realiseren
van een drinkwatervoorziening op een school in Congo.
Tevens ligt er een vraag vanuit Indonesië om voor een
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klein dorp, kleinschalige drinkwater zuiveringen voor
huishoudens te gaan implementeren. Iets wat een
goede voorbereiding vergt met o.a. een lesprogramma
en voorlichting over vervuild water. Verder werkt
Water for Everyone mee aan het opzetten van een
trainingcentrum voor water en sanitatie in
ontwikkelingslanden. In dit trainingcentrum kunnen
jonge mensen kennis op doen op het gebied van
duurzame kleinschalige drink en afvalwaterzuiveringen
die toe te passen zijn in ontwikkelingslanden

Uw steun is van harte welkom
Het werk van Water for Everyone gaat door en uw
steun is daarbij van harte welkom. Water for Everyone
is sinds 1 januari 2011 een door de overheid erkende
ANBI stichting. Dit houdt in dat uw gift of donatie
fiscaal aftrekbaar is.
U kunt een bijdrage leveren aan
de projecten die u kunt bekijken
op onze website.

Giften of donaties
Water for Everyone is afhankelijk van giften van
derden. Velen steunen reeds het werk waarvoor heel
veel dank. Mocht u ook of weer het werk willen
steunen dan kunt u een gift of donatie doen op :

p/a Cantecleer 51, 9291 AR Kollum
tel: 0511-452766 / 058 – 28 46 215
e mail: info@waterforeveryone.nl
www.waterforeveryone.nl
ING bank: (p) 42.51 2.96
Kamer van Koophandel: 01137745

ING bank nr: (p) 4251 296 t.n.v. Stichting Water for
Everyone te Kollum.

Het bestuur van Water for Everyone bestaat uit:
voorzitter Leo Groendijk, secretaris Peter Rus.

Bent u nog geen donateur? Voor maar 15 Euro per jaar
helpt u al geweldig door een kleine familie
waterzuivering te sponsoren die een gezin een jaar van
schoon water kan voorzien. U mag ook een van de
andere projecten van de stichting steunen voor een
willekeurig bedrag per jaar. Kijk daarvoor op
www.waterforeveryone.nl. onder het kopje projecten.

Onze boekhouding en jaaroverzicht wordt verzorgd
door Schotanus Administratie & Adviesbureau te

Nieuwsbrief
Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief niet meer
ontvangen
stuur
dan
een
mail
naar
info@waterforeveryone.nl Wellicht kent u iemand die
de nieuwsbrief ook graag zou willen ontvangen. Mail
ons dan of stuur hem door in cc naar
info@waterforeveryone.nl.

Kollum

Water for Everyone wenst
u allen gezegende
kerstdagen en een gezond
2012 toe!

Bonne Année, Bon Ané, Furaha ya Mwaka Mpya,
Feliz Año Nuevo,  س ع يدة جدي دة س نة, Happy
New Year, Feliz Navidad, Buon Ano, Selamat
Tahun Baru, Lokkig Nijjier.
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