
Beste mensen, vrienden, sponsors en donateurs. Hierbij
ontvangt u de nieuwsbrief van de stichting Water for
Everyone, editie Najaar 2012.

Wordt deze nieuwsbrief niet
goed weergegeven: Gebruik je
browser.

In samenwerking met de Trijntje
Beimers Stichting uit It Heidenskip, is
Water for Everyone dit jaar een project
gestart voor watervoorziening voor
een missiepost in Kilangala in het
westen van Tanzania.
 
In deze droge omgeving is een groeiende
behoefte aan schoon drinkwater. Er is
eerst een inventarisatie gemaakt van de
bestaande watervoorziening. Op dit
moment is de eerste fase van een plan in
gang gezet en er zal een 60.000 liter
grote watertank worden gebouwd op de
heuvel bij de waterbron. Vanuit deze grote
tank kan de missiepost met de
omringende bevolking beschikken over
voldoende drinkwater.
 
Onderwijs
Het plan is om vervolgens ook een project
te starten waarbij onderwijs op het gebied
van water en sanitatie wordt gegeven in
de school op de missiepost in Kilangala.

In maart dit jaar is het gebouw voor De
Waterschool opgeleverd door
aannemer Veerhuis Volendam. De
school is gebouwd door de
samenwerkende stichtingen Haïti
Project en Water for Everyone. Onder
leiding van Jan Joling van Water for
Everyone is het gebouw geschilderd,
zijn de vloeren aangebracht, is
meubilair gemaakt en de aan en
afvoer van water en elektriciteit
geregeld. De school kon zo na de
zomer in gebruik worden genomen.

12 cursisten
Leo is in september naar Haïti gereisd en
heeft er drie weken intensief les gegeven
aan de eerste groep van 12 cursisten.
Stuk voor stuk gemotiveerde jonge
mannen en vrouwen die er helemaal voor
gaan. Ze worden opgeleid in het vak van
watertechnicus.

Diploma
Watertechnicus is een mooi woord voor
iemand die kan beoordelen of drinkwater
vervuild is, en hoe je van het vuile water



De watertank staat, als eenvoudig
bouwpakket, klaar voor transport in
Gouda. We hopen dat de bouw in
december kan beginnen.

Kagarama is een klein dorp in
Rwanda, waar een uitgiftepost is voor
medicijnen. De medicijnpost heeft
behoefte aan schoon drinkwater en
kan, als dit gerealiseerd is, tevens
dienst doen als medische post.
 
Pijpleiding
Samen met Stichting Multimodus uit
Donkerbroek heeft Water for Everyone
een plan gemaakt om een nieuwe
opvangput te maken bij een nabijgelegen
bron. Daar vandaan kan het water met
een kunststof pijpleiding naar het dorp
worden vervoerd. In het dorp wordt een
tank van 36.000 liter opgebouwd en daar
kan vervolgens water worden uitgegeven
aan de bevolking van het dorp.
 
Zonne-energie
Een deel van dit water kan naar de
medicijnpost worden gepompt met behulp
van zonne-energie. AWIZON
Surhuisterveen heeft ons project
gesponsord met de gift van een serie
grote zonnepanelen. Op dit moment ligt de
waterleiding vanaf de bron in de grond en
de fundering voor de watertank is ook
klaar. De tank wordt in de komende
maand opgebouwd. Begin volgend jaar
moet het water bij de medicijnpost uit de

schoon drinkwater maakt. Het doel is dat
de cursisten straks na het behalen van
het diploma in december kunnnen gaan
werken in dit vak en dat ze op die manier
een inkomen kunnen verdienen en een
nuttige bijdrage leveren aan de
Haïtiaanse samenleving.

Praktijkruimte
De praktijkruimte is daarbij een prachtig
instrument om hen ook te laten zien dat
het werkt. Dus, niet alleen in de klas zitten
maar ook de handen uit de mouwen en
ervaring opdoen met
zuiveringsapparatuur. Wij zijn trots op de
inzet en prestaties van onze eerste groep
maar niet minder op onze twee
Haïtiaanse docenten Decembre en
Samson.

Stageplaatsen
Er zijn ook al een aantal stageplaatsen
beschikbaar in de omgeving van de
school. In maart 2013 willen we met de
tweede groep starten. Vervolgens wordt
het aantal groepen uitgebreid naar drie tot
vier per jaar.

Het werk dat we kunnen doen is alleen
mogelijk door steun van sponsoren,
donateurs en subsidies. Dat laatste
wordt steeds lastiger en tevens
merken we dat we in een recessie
zitten. We zijn in al onze
mogelijkheden afhankelijk van uw
steun: hoe klein dan ook.
 
Langs deze weg willen we alle mensen en
organisaties die ons het afgelopen jaar
hebben gesteund heel hartelijk bedanken.
Het zou fantastisch zijn als we op deze



kraan komen. Het werk is uitgevoerd door
de lokale bevolking.
 
Acties
Het project is voor een groot deel
gefinancierd door een actie van de PKN
gemeente Westergeest/Triemen/Oudoude
(3500 Euro!) en door de
monsterfietstocht vorig jaar zomer waarbij
Jan Willem Dijk en Piet Mulder, onder
begeleiding van Renze Bil, 24 uren
achtereen gefietst hebben in Oostenrijk
(2500 Euro!).
 

weg door kunnen gaan. Uw gift is daarbij
heel belangrijk voor ons werk. U kunt
donateur worden of een eenmalig bedrag
overmaken naar ING-bank: (p) 42.51.296
t.n.v. Stichting Water for Everyone te
Kollum. Maar u kunt ook: direct doneren.

Met vriendelijke groeten, 

Leo Groendijk
Voorzitter Water for Everyone
Cantecleer 51
9291 AR Kollum
Tel: 0511- 452766
Mail: info@waterforeveryone.nl
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