
Wandelen voor Water project 2017 voltooid!

In de afgelopen maanden kregen we voldoende donaties binnen om de schoon
drinkwater- en toiletvoorzieningen voor de Abaozor basisschool in Udi, Nigeria aan
te leggen. Dit betekent dat de school vanaf eind december 2017 de nieuwe
faciliteiten in gebruik kan nemen. Zo komt er gelukkig een einde aan de
onhygiënische en ziekteverwekkende situatie voor de 650 leerlingen, hun 32
leerkrachten en de 5.000 omwonenden. 

Nog niet eerder konden wij al zes maanden na het starten van de fondsenwerving
een schoon drinkwater project beginnen. Uiteraard is dit vooral te danken aan de
grote opbrengst van het Wandelen voor Water project met de kinderen van het
IKC De Abacus in Huissen. Dit in nauwe samenwerking met Rotary Arnhem-
Huissen, Albert Heijn Drieslag, en andere partners. Iedereen nogmaals bedankt
voor jullie bijdrage, ook namens de kinderen in Udi.

WvW 2017 in Huissen Abaozor basisschool Schoolkinderen in de klas

Feestelijke Opening bij het Umuabi gezondheidscentrum

Ook voor de aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen bij
het Umuabi gezondheidscentrum kwamen dit jaar voldoende fondsen binnen. De
aanleg is inmiddels voltooid en de feestelijke opening van de nieuwe faciliteiten
zal 29 december plaatsvinden, tegelijkertijd met de officiele opening van de
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voorzieningen voor de Abaozor basisschool in Udi.

Gezondheidscentrum
Umuabi

Het toiletgebouw is bijna af De ziekenzaal

Voorzieningen Ukpo Community Centre beschikbaar!

Rond Kerst zal de feestelijke opening plaatsvinden van de nieuwe drinkwater en
toilet voorzieningen voor het gemeenschap centrum in Ukpo. Het bijzondere van
dit project is dat het niet alleen ten goede komt aan de vele bezoekers van het
centrum maar ook aan de ouderen van Ukpo die er overdag worden opgevangen.

Nieuwe toiletgebouw in
Ukpo

Kijkje aan de binnenkant

De watertoren

Totaal overzicht gerealiseerde RWF projecten

De Stichting RWF heeft, sinds 2013, met uw hulp dertien schoon drinkwater en
goede sanitatie projecten gerealiseerd. Totaal werden al 5.260 basisschool
leerlingen en dagelijkse patienten van gezondheidscentra bereikt. En dat getal
loopt jaarlijks steeds verder op! Daarnaast kunnen ruim 62.000 omwonenden,
waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijd van 0-5 jaar, nu profiteren van
schoon drinkwater.

RWF projecten 2018

Omdat de fondsenwerving voor 2017 gunstig verloopt en er zelfs al een aantal
van onze projecten voor 2017 gerealiseerd zijn, willen wij graag onze projecten
voor 2018 aan u bekend maken.

Het gaat in 2018 (opnieuw) om een vijftal projecten:

Twee basisscholen die we willen voorzien van schoon drinkwater en goede
sanitatie.
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Daarnaast gaat het om twee gezondheidscentra die we ook van schoon
drinkwater en goede sanitatie willen voorzien.
Tenslotte plannen we een uitbreiding van ons HIV/AIDS preventie programma
naar vier middelbare scholen in de nabijgelegen regio Orsu in Imo State.

Basischool Amawbia,
Anambra State

Uboma
gezondheidscentrum,
Anambra State

Basisschool Eziawa
Imo State

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2018!

Het einde van 2017 is alweer in zicht. We zijn u buitengewoon dankbaar voor de
steun van het afgelopen jaar. Meer dan 1.180 basisschool kinderen en 480
dagelijkse patienten/bezoekers kregen dit jaar beschikking over schoon
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook kregen meer dan 16.500
omwonenden toegang tot schoon drinkwater.

We kijken ernaar uit om, met uw steun, onze missie in 2018 voort te zetten en
een verschil te maken in de gezondheidssituatie van vrouwen, kinderen en
ouderen op het platteland van Zuidoost Nigeria.

We wensen u een gezond en gelukkig 2018 toe!
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