
Fantastisch Resultaat Wandelen voor Water actie in Arnhem-Zuid

Afgelopen woensdag 18 maart hebben we met leerlingen van de Margaretha school en de Pieter de
Jong school in Arnhem zuid gewandeld voor water. Het was een schitterende zonnige dag met
nauwelijks wind, dus een prima moment om samen te wandelen langs het water van de
Immerlooplas en over het natuurpad langs de rivier de Rijn.

Er liepen zo'n 200 schoolkinderen een afstand van zes kilometer met elk in hun rugzak 6 liter water. 
Dit alles onder begeleiding van hun leerkrachten, geinteresseerde ouders, een tiental vrijwilligers
van de Rotary Club Arnhem-Rijn, en bestuursleden van de Stichting Rural Women Foundation. 

Halverwege de route hadden leden van de Rotaryclub een rustpunt ingericht dat door de Albert Heijn
in Drieslag rijkelijk was voorzien van fruit en krentenbollen. Verder had een bestuurslid van de
Stichting RWF voor iedereen traditionele Nigeriaanse Oliebollen gebakken, die ook erg in de smaak
vielen.
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Het doel van onze wandelen voor water actie was een schoon drinkwater project voor Obioma
Primary School in Ukpo, Nigeria.

Het project omvat:

het slaan van een drinkwater put
de aanleg van een pomp met filter-installatie
de bouw van een watertoren met zonnepanelen voor de stroomvoorziening
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Groep

Kinderen St. Margarethaschool

Kinderen Pieter de Jongschool

Sub-totaal kinderen

Rotaryclub Arnhem-Rijn

Salvatorkerk/Elden-de Kandelaar

Overige giften

Totaal Wandelen voor Water

Opbrengst

€    1.992,51

€    1.557,81

€    3.550,32

€    1.500,00

€       400,00

€       237,60

€    5.687,92

Het was een lange tocht De uiterwaarden van de Rijn Pauze

Hoe verder

Momenteel wordt de organisatie en het verloop van ons wandelen voor water project in Arnhem-Zuid
geëvalueerd zodat we volgend jaar rekening kunnen houden met de verschillende suggesties voor
verbetering. 
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De realisatie van het schoon drinkwater project op Obioma Primary School zal starten zodra ook het
bedrag voor de geplande toiletvoorzieningen beschikbaar is.  Op dit moment is al ongeveer de helft
van de benodigde 45,000 euro binnen. 

Namens Rotary Club Arnhem-Rijn en Stichting RWF bedanken we iedereen die als sponsor,
deelnemer of vrijwilliger dit fantastische resultaat mogelijk heeft gemaakt en we zien uit naar de
uitkomsten van het schoon drinkwater (en goede sanitatie) project voor de schoolkinderen van
Obioma Primary School in de loop van dit jaar.
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