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De zomervakantie is al weer bijna ten einde, de hoogste tijd om u weer bij te praten over alles wat
we als Stichting Rural Women Foundation aan het doen zijn.

Het jaar 2013 vormde een zeer succesvolle start voor onze stichting. We hebben met de steun van
Wilde Ganzen en andere partners twee grote water- en sanitatie projecten in Nigeria kunnen
afronden voor een totaalbedrag van ca. €65.000. Een tweetal basisscholen in Ukpo werden voorzien
van een waterpomp op zonne-energie, een watertoren met zonnepanelen en een toiletgebouw. Op
deze manier hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de gezondheidssituatie
van kinderen op het platteland van Ukpo, Nigeria.

Ook dit jaar zijn we hard aan de slag om schoolkinderen te helpen aan schoon drinkwater en goede
sanitatie.

Schoon water voor Malawi De barre tocht... Het is volbracht!

Wandelen voor Water

Wandelen voor Water is een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen uit de hogere groepen
van de basisschool met als doel geld in te zamelen voor schoon drinkwater in 3de wereld landen.
Het evenement vindt elk jaar plaats in de week van Wereldwaterdag (22 maart).

Woensdag 19 maart was een prachtige dag en meer dan 85 kinderen van de Margarethaschool in
Arnhem hebben de tocht van 6 km volbracht met elk 6 liter water in hun rugzak.

Met steun van de Rotary Club Arnhem-Rijn is zo bijna €8.000 opgehaald voor ons water- en
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sanitatie project in Malawi, een geweldig resultaat!

Oude toiletgebouwen Basischool in Malawi Kinderen in de klas

Malawi

Mede dankzij de mooie opbrengst van
Wandelen voor Water zijn we met ons eerste
project in Malawi van start gegaan. In
samenwerking met de Lilongwe University of
Agriculture and Natural Resources voorzien we
de Khombe Primary School van schoon
drinkwater en een nieuw toiletgebouw. Verder
renoveren we twee klaslokalen. Ten slotte
organiseren we er een uitgebreide
hygiënetraining voor de kinderen van deze
school. Naar verwachting zal dit project voor
het einde van het jaar worden afgerond.

Tijdens een conferentie in Malawi heeft één van
de bestuursleden de projectlocatie bezocht en
afspraken gemaakt over de planning en
voortgang. Dit versterkte de samenwerking en
het wederzijds vertrouwen.

Nigeria

Voor Nigeria staat in 2014 opnieuw een schoon
drinkwater- en sanitatie project gepland. Ook
nu worden twee basisscholen voorzien van een
waterpomp op zonne-energie, een watertoren
met zonnepanelen en een toiletgebouw.
Ditmaal gaat het om de resterende basisschool
in Ukpo en een basisschool in Awo-Idemili,
allebei in het oosten van Nigeria. De
fondsenwerving hiervoor is in volle gang. In
totaal is een bedrag van ca. 94.000 euro
benodigd, waarvan een derde deel reeds is
toegezegd.

Basisschool in Nigeria Het oude toiletgebouw In de klas in Awo-Idemili

Nazorg en groei naar zelfstandigheid

Stichting RWF vindt het belangrijk om goede nazorg te verlenen op haar projecten. Daarom hebben
we hiervoor standaard geld uitgetrokken. Tegelijkertijd stimuleren we de lokale gemeenschap om
zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor de instandhouding op langere termijn. Daar staat dan,
als het allemaal goed gaat, een beloning tegenover.
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Kinderen hebben de toekomst. Laten wij hen samen een hoopvolle toekomst geven. Ze zijn het
meer dan waard!
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