
Schoon drinkwater en goede toiletten op school

Met uw steun hebben we de afgelopen twee jaar maar liefst vier schoon drinkwater- en
sanitatieprojecten kunnen starten op scholen in Nigeria en Malawi. De eerste drie projecten zijn
succesvol afgerond en de voorzieningen worden al volop door de schoolkinderen gebruikt. 

Wat een geweldig resultaat voor een stichting die nog maar zo kort bestaat! Hartelijk bedankt voor
het in ons gestelde vertrouwen.

De projecten komen rechtstreeks ten goede aan totaal zo'n 1.500 leerlingen en hun leerkrachten en
we hebben daarvoor ongeveer 140.000 euro uitgegeven.  

Met het vierde project, in Awoidemili, Nigeria, zijn we nog druk bezig. Hieronder staan een paar
foto's om u een indruk te geven van de voortgang. Zoals u ziet moet de afwerking nog plaatsvinden,
maar zijn de contouren van hoe het straks gaat worden al goed zichtbaar.

Het toiletgebouw is bijna klaar! Watertoren Zonnepanelen op hun plek

We gaan gewoon door

We zijn dit jaar gestart met de fondsenwerving voor ons vijfde schoon drinkwater en sanitatie project.
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Het gaat om de Obioma basisschool in Ukpo, Nigeria. Een grote school met 680 leerlingen.

Voor dit project hebben we een bedrag van 45.000 euro nodig, waarvan Wilde Ganzen ook dit jaar
ruim een derde deel voor haar rekening neemt.

Inmiddels kunnen we met dankbaarheid melden dat, los van de bijdrage van Wilde Ganzen, we nu al
ongeveer 35% van het benodigde bedrag binnen hebben. Nog maar 20.000 euro te gaan en we
kunnen met dit belangrijke project aan de slag.

Bij gebrek aan riool... Nieuw schoolgebouw in
Malawi

Het meisjestoilet in Malawi

Wandelen voor Water

Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de voorbereiding van de Wandelen voor Water actie 2015.  Dit
jaar organiseren we op 18 maart een sponsorloop met ongeveer 200 leerlingen van de Margaretha
school en de Pieter de Jong school. Ze gaan als tegenprestatie voor het door hen verzamelde
sponsorgeld in Arnhem Zuid zes kilometer wandelen met een rugzak met zes liter water

Net als vorig jaar werken we samen met de Rotary Club Arnhem-Rijn en worden we gesteund door
de plaatselijk kerk (Salvator), de schoon drinkwater Stichting Join the Pipe en de lokale Albert Heijn
(De Drieslag).

Het bij elkaar gewandelde bedrag zal volledig worden gebruikt voor de aanleg van schoon
drinkwater voorzieningen op Obioma Primary School in Ukpo, Nigeria, (het hierboven genoemde
project).

We lopen een aantrekkelijke route langs het water van de Immerlooplas en de rivier de Rijn, met een
rustpunt halverwege. Vorige jaar was zeer succesvol, zowel qua opbrengst als qua
weersomstandigheden. En ook voor dit jaar zijn onze verwachtingen hoog gespannen!

Wandelen voor Water Internationaal

Ook internationaal wordt er onder de vlag van Wandelen voor Water geld bij elkaar gebracht voor
projecten van de Stichting RWF.  Vorig jaar kwam er al ruim 3.300 dollar binnen via de sponsorloop
van de Coatesville Rotary Club met drie scholen in Pennsylvania, USA.

Dit jaar wordt er door leerlingen van twee scholen in Hotsprings, South Dakota, USA geld bij elkaar
gebracht met een sponsorloop voor schoon drinkwater.  Daarnaast wordt er ook door SEK
International School in Budapest, Hongarije gewandeld voor water. Wij zijn benieuwd wat er in de
toekomst internationaal nog allemaal gaat gebeuren. Het begin is er!
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Zes kilometer lopen... Met zes liter water... Het zit er weer op!

Ons zesde project komt eraan!

Op dit moment wordt er door het bestuur ook hard gewerkt aan ons zesde project, waarvoor we dit
jaar ook fondsen willen gaan werven. Het gaat om een ziekenhuis/health-centre project in Zuid
Nigeria. In onze eerstvolgende nieuwsbrief zullen we u hierover verder informeren.

Vragen, ideeën, opmerkingen? We horen ze graag van u.
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