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Nigeria

Met steun van diverse sponsors en in het bijzonder Wilde Ganzen hebben we eind vorig jaar ook
ons tweede project in Nigeria kunnen afronden. Opnieuw bouwden we een watertoren, een
waterpomp op zonne-energie en een toiletgebouw bij een basisschool in het dorp Ukpo. Geweldig
bedankt!

We mochten december vorig jaar bij de officiële opening van dit project heel veel dankbare kinderen,
ouders en docenten ontmoeten. Voor meer informatie en foto's zie onze website

(http://www.stichting.nl).

Openingceremonie Het 2de toiletgebouw Watertappunt voor het dorp

Malawi

De Stichting RWF richt zich, vanwege de slechte gezondheidssituatie op het platteland, naast
Nigeria ook op Malawi. We zijn op dit moment druk bezig geld te werven voor een schoon drinkwater
en sanitatie project in Khombe.

We zullen er, met hulp van de LUANAR landbouw universiteit, de basisschool in het drop Khombe
opknappen. Er komt een nieuw toiletgebouw en twee klaslokalen zullen worden gerenoveerd en
heringericht. Ook zal er hygiëne training plaatsvinden, zodat de gezondheidssituatie op school ook
echt zal verbeteren. Uw steun voor dit project is hard nodig!

Nazorg en groei naar zelfstandigheid

Stichting RWF vindt het belangrijk om goede nazorg te verlenen op onze projecten. Daar hebben
we in de projecten standaard fondsen voor apart gezet. Tegelijkertijd stimuleren we de lokale
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gemeenschap tijdens regelmatige controles om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de
instandhouding. Daar staat, als het allemaal goed gaat, dan een beloning tegenover.

Oude klaslokalen Onderwijs in hygiëne Oude waterpomp

Wandelen voor Water

Wandelen voor Water is een initiatief dat jaarlijks rond Wereld Waterdag (22 maart) aandacht
vraagt voor het grote gebrek aan schoon drinkwater in deze wereld en de trieste gevolgen daarvan.
Er sterven immers wereldwijd iedere dag meer dan 6.000 kinderen aan ziektes als diarree, cholera
en tyfus.

Kinderen uit groep 6 en 7 van diverse basisscholen proberen hun eigen omgeving, (ouders,
grootouders, buren en vrienden) bewust te maken van deze beroerde situatie en vragen om hen te
sponsoren als zij gaan wandelen voor het goede doel. De opbrengst komt rechtstreeks ten goede
aan schoon drinkwater en sanitatie projecten in ontwikkelingslanden.

Sponsorloop

Deze sponsorloop is een wandeling over een afstand van 6 kilometer. Dit is de gemiddelde afstand
die kinderen in ontwikkelingslanden moeten lopen om water te halen, vaak meerdere keren per dag.
De kinderen zullen bij de sponsorloop in een rugzak 6 liter water dragen. Dat is wat kinderen
gemiddeld in ontwikkelingslanden kunnen dragen.

Stichting RWF fungeert als lokaal steunpunt en organiseert, in samenwerking met de Rotary Club
Arnhem-Rijn, Wandelen voor Water voor basisscholen in Arnhem Zuid. Als u deze aktie wil
ondersteunen kijk dan voor meer informatie op onze website: http://www.stichtingrwf.nl/w4w/.

Wandelen voor water Schoon drinkwater Basisschool in Malawi

Jaarverslag

Ons jaarverslag 2013 is bijna klaar. Laat ons svp via een mailtje info@stichtingrwf.nl even weten
als u er prijs op stelt om ons jaarverslag per e-mail of per post te ontvangen. Verder zullen we het
verslag ook als download via onze website ter beschikking stellen.
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2014

Voor het jaar 2014 heeft de Stichting RWF grootse plannen voor kleine gemeenschappen op het
platteland van Nigeria en Malawi. Onze projectplannen gaan binnenkort de deur uit voor
fondsverwerving. We richten ons daarbij opnieuw vooral op de gezondheid van kinderen.

Kinderen hebben de toekomst. Laten wij hen samen een hoopvolle toekomst van geven, zij
zijn het meer dan waard!
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