
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Juni 2011 
van de stichting Water for Everyone. 

Gemeente Leeuwarden steunt project 
Waterschool Haïti 

De gemeente Leeuwarden steunt de waterschool 
Haïti met een bedrag van maar liefst 70.900 euro. 
De bijdrage van de gemeente Leeuwarden aan het 
project maakt het mogelijk om het laboratorium en 
de werkplaats in de nieuw te bouwen school van 
nieuwe meetapparatuur, meubilair en de nodige 
gereedschappen te voorzien. Een geweldige 
bijdrage die het opleiden van jonge mensen in het 
watervak straks mede mogelijk maakt. Samen met 
de eerder toegezegde gift van 30.000 euro van de 
Rabobank kunnen we nu het project helemaal 
volgens de plannen uitvoeren.  

Geschiedenis project de Waterschool Haïti 

De stichting Water for Everyone is sinds de grote 
aardbeving van begin 2010 actief in Haïti. Hier zijn 
door Leo vorig jaar 18 WaterPurifiers heen 
gebracht om op een aantal plaatsen de bevolking 
te voorzien van het broodnodige schone 
drinkwater.  

Al snel vatte Leo Groendijk het plan op om de hulp 
structureler aan te pakken. Samen met de stichting 
Haïti project in Assen is toen het idee ontstaan om 
een waterschool op te zetten. Het project voorziet 
in het opleiden van waterdeskundigen en 
monteurs in Haïti. Deze mensen worden opgeleid 
en getraind in het zuiveren van water. Daarnaast 
dienen ze een WaterPurifier installatiebedrijf op te 
kunnen zetten. De studenten kunnen na het 
behalen van een certificaat zelf een deel van de 
productie en onderhoud van kleine 
waterzuiveringsapparaten lokaal uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel waterschool Haïti 

Voornaamste doel van dit project: Kansen voor 
jongeren op werk, het leren herkennen van vuil en 
schoon water, verspreiding van schoon drinkwater 
en een forse kostenbesparing bij  lokale productie 
van WaterPurifiers. Kortom: werk, gecombineerd 
met het verbeteren van de algehele levens- 
omstandigheden. De stichting Haïti project uit 
Assen zorgt voor de huisvesting. De stichting Water 
for Everyone voor de benodigde laboratorium 
apparatuur en kennis over het zuiveren van water. 

Kwartiermaker waterschool 

Kwartiermaker van het project is Jan Joling. Hij was 
tot voor kort directeur van een Jena plan school, 
maar heeft zich twee jaar onbetaald (!) vrijgemaakt 
om de Waterschool mee op te zetten. Jan zal in juli 
naar Haïti reizen en daar de verdere voorbereiding 
van de bouw en inrichting van de waterschool voor 
zijn rekening nemen. Verder willen een aantal 
studenten Watertechnologie van de studie 
Milieukunde van Van Hall Larenstein in 
Leeuwarden, stage lopen op de waterschool. 
Tevens is Sander Buisman, oud-docent Chemie van 
de laboratoriumschool in Leeuwarden bereid een 
aantal malen lessen te gaan verzorgen op de 
waterschool. Leo Groendijk zal eind dit jaar weer 
naar Haïti reizen om de eerste cursus water voor 
Haïtiaanse docenten te gaan geven en de verdere 
training te begeleiden. 

De school wordt in opdracht van Stichting Haiti 
Project te Assen gebouwd van aardbeving  
bestendig materiaal en kan ook cyclonen 
doorstaan. De aannemer Veerhuis te Volendam 
gaat de school in september a.s. opzetten. De 
eerste lichting leerlingen zal naar verwachting 
volgend jaar maart het eerste certificaat kunnen 
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ontvangen. In de volgende nieuwsbrief natuurlijk 
meer hierover. 

 

Op de foto het inladen van spullen voar de waterschool 
op haiti op 14 mei j.l door Jan Joling(r) , Klaas Groendijk 

(l). Sponsor Kollumer Koerier. 

Sponsoractie Warten 

In Warten is rond de 50
ste

 verjaardag van Jan M. 
een sponsoractie voor de stichting gehouden. De 
feestgangers voor de Abraham hebben allen 
persoonlijk een of meer  kleine waterzuiveringen 
ter waarde van 15 euro per stuk geschonken aan 
de stichting en dit heeft ruim 1800 euro 
opgeleverd. Een prachtig initiatief en een 
geweldige opbrengst. Wordt u ook Abraham? 
Wellicht een prima alternatief als kado. 

 

Project in Afghanistan 

Water for Everyone steunt Zia Karmini in 
Afghanistan. Zia Karmini heeft Milieu en 
watertechnologie gestudeerd aan Van Hall 
Larenstein te Leeuwarden en komt oorspronkelijk 
uit Afghanistan. Hij wil er nu zijn kennis inzetten 
om de Afghanen te voorzien van schoon 
drinkwater. De steun van de stichting Water for 
Everyone bestaat uit het begeleiden bij de 
plaatsing van en het uitvoeren van een training in 
het gebruik van een grote waterzuivering in Kabul. 

Overige projecten 

Water for Everyone bereidt op dit moment diverse 
nieuwe projecten voor in Rwanda, Kongo en Benin. 
Kijk hier voor op www.waterforeveryone.nl onder 
projecten 

 

Water for Everyone bestuur 

Omdat de werkzaamheden zich uitbreiden is het 
aantal mensen dat zich actief bezighoudt met de 
stichting uitgebreid. We hebben Wessel Veenstra 
en Jelle Lubberts bereid gevonden om ons te 
helpen bij de ondersteunende activiteiten die 
moeten worden gedaan om de stichting draaiende 
te houden. 

Verder is de aanvraag om van de stichting een 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  te 
maken de deur uit. Dat maakt het mogelijk om de 
giften aan de stichting af te trekken van de 
belasting.  

Giften of donaties 

Water for Everyone is afhankelijk van giften van 
derden. Mocht u het werk willen steunen dan kunt 
u  een gift of donatie doen  op : 

ING bank nr:  (p) 4251 296 ten name van stichting 
Water for Everyone te Kollum. 

Bent u nog geen donateur? Voor 15 Euro per jaar 
helpt u al 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. 

 

 

 
 

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 4251 296                                             
Kamer van Koophandel: 01137745 

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

Onze boekhouding wordt verzorgd door 
Schotanus Administratie & Adviesbureau te Kollum 
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