Nieuwsbrief Water for Everyone - winter 2014
“Johannes betaalt trouw elke maand 150 USD van zijn microkrediet terug aan onze
waterschool” meldt leraar Frémond Constant vol trots. De eerste waterwinkel die met
de hulp van een door de waterschool verstrekte lening is opgestart draait nu ruim een
jaar. De verkoop van
gezond en betrouwbaar
drinkwater aan de lokale bevolking die rond het
winkeltje woont vertoont nog steeds een stijgende lijn.
Waren er eerst klachten over de smaak, nu vinden
steeds meer mensen de weg naar het verkooppunt vlak
achter de drukke Route National 2 in Bon Repos, een
buitenwijk van Port au Prince. Dank zij uw steun!
Geweldig zoals we zien dat alle inspanningen gaan
werken. Op het moment van schrijven wordt de laatste
hand gelegd aan nu al de zesde waterwinkel (zie foto
rechts). Deze wordt straks gerund door Thomas, een
leerling van de tweede cursus waterspecialist die vorig
jaar werd gegeven. De zuivering is in het ontwerp
aangepast aan het lokale water op eigen initiatief met
hulp van opgedane kennis die we de afgelopen twee
jaar hebben overgedragen. We merken dat de school
en overige activiteiten steeds meer “hun ding” begint te worden.
Er zijn nog veel barrières in de ontwikkeling van het land maar toch zien we ook kansen en nieuwe uitdagingen. Zoals
de samenwerking met een groeiend aantal andere kleine non profit waterbedrijven, goede doelen organisaties die
de waterkennis op onze school willen opdoen of gebruik willen maken van ons laboratorium of de service bij
storingen aan hun apparatuur aan onze leraren en leerlingen laten verhelpen. Werk is werk en geeft de Haïtianen
inkomen en daarmee betere leefomstandigheden dan in de vervuilde noodkampen. (links)
Dominicaanse Republiek
Stichting Youth Development Foundation, geleid door Arjen en Wil Groeneveld én stichting Mano Mano uit
Bolsward, o.l.v. Johannes Holwerda, doen heel goed werk in het buurland de Dominicaanse Republiek. In September
is een Dominicaanse partner van hun, Franklin Garcia, met steun van Water for Everyone naar Haiti afgereisd en
heeft een korte training gehad in het doen van wateranalyses. Op de foto hiernaast beoordelen onze Haitiaanse
leraar Sam (rechts) met de Dominicaanse Franklin (links) een
watermonster bij een van de waterwinkeltjes. Op deze manier kan
Franklin ook het water bij de projecten van Mano Mano en Youth
Development controleren en meehelpen de watervoorziening op de
Dominicaanse Republiek te verbeteren. Franklin is geslaagd en heeft
afgelopen weken al nuttig onderzoekswerk kunnen doen. Het heeft ook
de beide landen weer wat dichter bij elkaar gebracht want in het
algemeen zijn de landen niet dik bevriend.
Feestdagen
De feestdagen staan weer
voor de deur. Een tijd in
het jaar waarbij velen denken aan vrede en rechtvaardigheid. We
staan wellicht in deze tijd eens wat vaker stil bij al het goede dat we
dagelijks mogen ervaren in ons westerse leven. Al is ook hier sprake
van stille armoede. We hopen echter dat ook onze medemens in de
vele ontwikkelingslanden een kerst mag vieren waarbij de zorgen van
morgen een beetje minder groot mogen lijken. Dat valt niet mee als je
nog steeds in noodwoningen moet wonen. (foto rechts Port au Prince
Haiti) Wellicht wilt u een steentje bijdragen door ons werk financieel

te steunen waardoor in ieder geval een groep jonge mensen via een cursus op “onze” school een goed fundament
krijgt om op in de toekomst op eigen benen te kunnen staan. Dat verdienen ze.

Alle vrijwilligers van stichting Water for Everyone wensen u langs deze weg fijne feestdagen
én een gezond en voorspoedig 2015 toe.
Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor al uw steun die we dit jaar hebben mogen ontvangen en die is
gebruikt voor ons werk. Uw giften (aftrekbaar van de belasting) zijn zéér welkom. Laat ons doorgaan met dit werk
om de arme Haïtianen te steunen bij hun toekomst. We zien dat het werkt.
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