
De afgelopen drie jaar (2013-2015)

Dankzij uw steun hebben we inmiddels op drie scholen in Oost Nigeria en een basisschool in Malawi
waardevolle projecten met schoon drinkwater en degelijke sanitatie kunnen realiseren. Het laatste
project dat we hebben afgerond betreft Eziwanne Primary School in Awoidemilli, Nigeria.

Met deze projecten hebben we ruim 1.500 leerlingen en hun docenten kunnen helpen met schoon
drinkwater en hygiënische toiletten. Ook de omwonende dorpelingen, dat zijn er ongeveer 20.000,
kunnen vers en schoon drinkwater ophalen bij speciaal door ons gebouwde aftappunten, net buiten
de scholen.

In totaal hebben we €140.000 in deze projecten kunnen investeren. Een geweldig resultaat.

Central school Ukpo Unity primary school Ukpo
Khombe school Malawi

Onze agenda voor 2016

Het afgelopen jaar hebben we voldoende fondsen kunnen werven om dit jaar tenminste twee
projecten uit te kunnen voeren. Een investering van €100.000 waarvan een derde deel van Wilde
Ganzen afkomstig is. Een geweldig resultaat waar wij als Stichting RWF enorm bij mee zijn.
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Ons eerste schoon drinkwater en sanitatie project van dit jaar betreft Obioma Primary School in
Ukpo. Een school met ongeveer 680 leerlingen. Het leerlingenaantal in deze school is bijna het
dubbele van de scholen die we tot nog toe hebben gesteund, reden waarom de financiële omvang
van het project (€43.000) groter is dan bij onze eerdere schoolprojecten. We zijn begin dit jaar
gestart en binnen zes maanden zal het helemaal klaar zijn.

Het tweede project betreft een belangrijke verbetering van de drinkwater en sanitaire voorzieningen
voor het lokale gezondheidscentrum in Ukpo, Nigeria. Door dit project zal niet alleen de
gezondheids-situatie voor dit centrum sterk worden verbeterd, maar kunnen we ook een nog betere
dekking van de schoon drinkwater voorzieningen voor inwoners van Ukpo realiseren. Dit betekent
dat, zodra dit project is afgerond, de oorzaak van kindersterfte, ziekenhuisopnames, schooluitval en
achterstand van vrouwen en kinderen in een belangrijk regionaal plattelandscentrum in Nigeria
aanzienlijk minder zal zijn. De realisatie van dit project (€55.000) zal binnen enkele maanden van
start gaan.

Zodra deze beide projecten in Ukpo zijn afgerond, hebben we onze regionale doelstelling in Ukpo
bereikt om door middel van projecten op drie basisscholen en het gezondheidscentrum kwetsbare
groepen in de samenleving van Ukpo te kunnen helpen.

Drie nieuwe projecten

Vorig jaar is door het bestuur hard gewerkt aan een aantal nieuwe projectplannen. Het betreft
bijvoorbeeld een plan voor een HIV/AIDS preventieproject op geselecteerde scholen in Oost-Nigeria
met als uitgangspunt “voorkomen is beter dan genezen”. Een vergelijkbaar project in Zuid-Afrika
verloopt bijzonder succesvol en er zijn daar al ongeveer 200.000 schoolkinderen bereikt. Onze
doelstelling is om september dit jaar in Ukpo, Nigeria op drie middelbaar scholen met dit HIV/AIDS
preventie programma te starten. De verwachting is dat het succesvolle Zuid-Afrikaanse programma
“Whitneys Kiss” ook goed toepasbaar zal zijn voor de situatie in Oost-Nigeria.

Naast het HIV/AIDS preventie project hebben we nog twee projecten op de agenda staan. Een
drinkwater en sanitatie project voor twee extra scholen en voor een gezondheidscentrum project
beiden in Awoidemili, Nigeria. Naar verwachting zal de fondsenwerving voor deze twee projecten
binnenkort starten. Het gaat om een totaal bedrag van €140.000.
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Wandelen voor Water 2016

Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Wandelen voor Water actie. Dit jaar
gaan we met leerlingen van de Pieter de Jong school in Arnhem-Zuid zes kilometer wandelen met
een rugzak met zes liter water als tegenprestatie voor het door hen verzamelde sponsorgeld.

Ook ditmaal organiseren we de activiteit samen met 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 drinkwater
voorzieningen voor de Amadim Primary School in Awoidemili, Imo State, Nigeria.

We lopen een mooie route langs het water van de Immerloo plas en de rivier de Rijn, met een
rustpunt halverwege in het Malburgpark. Vorige jaar was zeer succesvol, zowel qua opbrengst als
weersomstandigheden en ook dit jaar zijn onze verwachtingen hoog gespannen!

Dankzij u !

De Stichting Rural Woman Foundation bedankt iedereen hartelijk voor het in ons gestelde
vertrouwen en uw steun in het afgelopen jaar. Zonder u was het niet mogelijk geweest om zoveel
kinderen en dorpelingen een beter leven te kunnen geven.
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