
 

 

Kollum, oktober 2013 

Hallo allemaal, 

Na een fantastische zomer in Nederland deze keer een najaarsnieuwsbrief speciaal gewijd aan het werk op Haïti. Afgelopen 

periode is er veel werk verzet om de verdere samenwerking met de stichting Haïti Project te Assen in goede banen te leiden. 

Formeel zijn Haïti Project en Water for Everyone twee zelfstandige stichtingen maar bestuurlijk werken we nu heel nauw samen. 

Het voorzitterschap van Haïti Project is overgedragen aan Leo Groendijk, die dus vanaf nu een dubbel voorzitterschap bekleedt 

van zowel Haïti Project als Water for Everyone. De samenwerking wat betreft het project De Waterschool op Haïti is op deze 

manier optimaal. Johan Hoogsteen, voormalig voorzitter van Haïti Project heeft de zaken zorgvuldig overgedragen. “Ik ga na 

lange tijd actief te zijn geweest op Haïti met een vertrouwd gevoel afscheid nemen van Haïti Project en draag het over aan 

nieuwe ervaren mensen, die het stokje over willen nemen”.  

Verspreiden van kennis 

Afgelopen periode is de tijd geweest van het verder toerusten van de Haïtiaanse docenten op de Waterschool aan Route Lilavois 

in Bon Repos Haïti, in het noordoostelijk deel van Port au Prince. Er is een begin gemaakt met het organiseren van een water 

cursus voor een groep mensen vanuit noord Haïti, die in hun eigen woonomgeving ook aandacht gaan besteden aan de 

waterproblemen. Zo wil de school meer activiteiten ontplooien om de kennis die nu is opgedaan te verspreiden tot ver buiten 

Port au Prince. Volgens ons is het verspreiden van kennis en bewustwording één van de pijlers van verdere verbetering van het 

leefmilieu van de Haïtianen. Met name op het arme platteland is nog heel veel 

winst te behalen op dit vlak. 

Derde groep leerlingen gestart 

Inmiddels is de derde groep van 20 leerlingen al volop bezig met de training. 

Sander Buisman uit Jelsum heeft de aftrap gegeven en Leo Groendijk vertrekt 

18 oktober om twee weken les te gaan geven in de waterzuivering.  De 

Haïtiaanse docenten Frémond Constant en Pierre Samson hebben nu ook de 

hulp gekregen van twee nieuwe krachten, Kerdyne en Sam. Het team van 

stafleden werkt nu aan het schrijven van Franstalig onderwijsmateriaal en het 

verder optimaliseren van de praktijkruimte en de productieruimte voor 

zuiveringsinstallaties.  

Opzetten waterverkooppunten 

De opdracht voor de komende periode is dat we leerlingen kunnen gaan helpen met het verstrekken van een renteloze lening 

om een waterverkooppunt te gaan opzetten in de slums van de stad. Zoals in de laatste nieuwsbrief ook al is gemeld is buiten de 

stad een complete nieuwe illegale “stad” ontstaan door mensen die uit het centrum zijn weggejaagd of gevlucht. Een 

uitstekende plaats voor nieuwe waterkiosken gerund door de leerlingen van onze school. Onze financiële positie dient daarom 

versterkt te worden om eenvoudigweg de kortdurende leningen te kunnen verstrekken. Dit vraagt naast het nodige geld ook 

organisatorisch nogal het een en ander van de lokale staf. Het geldverkeer is er een kwestie van cash en boter bij de vis want de  

mensen kunnen niet zomaar een bankrekening openen voor het aflossen van de lening etc. Uw gift hiervoor wordt zeer op prijs 

gesteld! 

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.       

KITE AYITI VIV !!!  Laat Haïti leven! 

Hartelijk dank voor al uw steun van de afgelopen periode! 

Leo Groendijk, Sander Buisman, Peter Rus, Wessel Veenstra en Jan Joling 

Stichting Water for Everyone, Cantecleer 51  9291 AR Kollum  Bankrek.:  IBAN    NL13INGB0004251296  

Oefening laboratorium vaardigheid op de 
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