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Water en Sanitatie in Ukpo, Nigeria

Sinds de start van onze fondsenwerving begin 2013, heeft Stichting RWF in totaal al ruim 60.000
euro mogen ontvangen. Een geweldig bedrag waar we iedereen hartelijk voor willen bedanken, in
het bijzonder Stichting Wilde Ganzen, die iedere euro voor onze projecten in Nigeria verdubbelde.
Dit betekent dat we al een flink eind op weg zijn om onze doelstelling voor 2013 (ongeveer 100.000
euro) te halen.

Maar veel belangrijker: het betekent ook dat we ons eerst project voor schoon drinkwater en goede
sanitatie voor een school in Ukpo, Nigeria hebben kunnen realiseren. Dit is goed nieuws. De beste
indruk van wat we hebben gedaan vindt u op onze website http://www.stichtingrwf.nl.

Ons volgende project in Nigeria

De foto hiernaast laat het resultaat van ons
eerste project zien en we willen ons tweede
project op dezelfde manier realiseren.

Het gaat in dit geval om een project bij de
Unity basisschool, opnieuw in de gemeente
Ukpo (circa 37.000 inwoners) in het
christelijke zuidoosten van Nigeria, waarbij
net als bij het eerste project van onze
stichting een waterput wordt geslagen, een
watertoren met zonnepanelen wordt gebouwd
en wordt voorzien in een toiletgebouw met 6

toiletten. De continuïteit van gebruik wordt gewaarborgd door educatie en door een aantal afspraken
te maken met de scholen, de kerken en de "local chief". Er is hiervoor dan ook standaard een stukje
budget gereserveerd, inbegrepen de kosten voor een "toiletjuffrouw". De verwachting is dat ook dit
project nog voor het eind van dit jaar zal worden gerealiseerd.

Water voor het hele dorp

Onze visie is om met de projecten van
Stichting RWF een wezenlijk verschil te
maken in een plaatselijke gemeenschap, ook
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op de langere termijn.

Hoewel we ons primair richten op het
verbeteren van de situatie van de zwakkeren
in de samenleving op het platteland van
Nigeria, in het bijzonder vrouwen en kinderen
(weduwen en wezen), proberen we
tegelijkertijd de plaatselijke bevolking in z'n
totaliteit te laten profiteren van onze
projecten. In het geval van Ukpo krijgt het hele dorp toegang tot de watervoorziening van de diverse
scholen, doordat in de buitenmuur van de scholen een aantal extra aftappunten zijn gemaakt die
vanaf de openbare weg zijn te gebruiken (zie foto).

Malawi en vooruitblik 2014

We verwachten dit jaar nog voldoende fondsen te werven om ook ons eerste project in Malawi te
kunnen starten, in samenwerking met de Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources
(LUANAR). In dit geval zullen we voor een lokale school een toiletgebouw, waterput en watertoren
aanleggen en ervoor zorgen dat de continuïteit van gebruik wordt veilig gesteld.

Intussen zijn we als bestuur druk bezig een gedegen basis te leggen voor de fondsenwerving van
2014. We hopen onder andere de laatste basisschool en het plaatselijke ziekenhuis in Ukpo te
voorzien van schoon water en sanitatie. We hebben immers voor volgend jaar een uitbreiding van
het aantal projecten gepland (van 3 naar 5) en het benodigde geld moet daarvoor wel op tijd
binnenkomen. Dit betekent dat we niet alleen eerder in het jaar maar ook meer donateurs
(stichtingen) zullen benaderen voor fondsen.

Ons eerste project in Ukpo: De
oude vervallen toiletten.

Er wordt hard gewerkt aan het
nieuwe toiletgebouw.

De bijbehorende watertoren
begint vorm te krijgen.
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