
Prachtig resultaat Wandelen voor Water

Het is alweer het vijfde jaar dat we als Stichting RWF de sponsorloop Wandelen voor
Water mochten organiseren.

Dit jaar was het doel van onze sponsorloop een schoon drinkwater project voor een
basisschool en hun omwonenden in Amawbia, Nigeria. Het project omvat:

slaan van een drinkwaterput
aanleg van een pomp met filterinstallatie
bouw van een watertoren met zonnepannelen voor de stroomvoorziening
aanleg van drinkwater voorzieningen bij de school en voor de omwonenden

Deel van Amawbia
schoolgebouw

Het huidige toilet Spelende schoolkinderen
bij Amawbia

IKC Het Drieluik Huissen

Donderdag 22 maart (wereld waterdag) hebben we met alle leerlingen van IKC Het
Drieluik in Huissen gewandeld voor water. Afhankelijk van hun leeftijd liepen ze 6, 3 of 1
kilometer met in hun rugzak maximaal zes liter water. Het was een mooie middag en
binnen een uur waren de eerst (dorstige) groepen alweer halverwege, met op het
rustpunt voor iedereen wat te drinken en een appel (met dank aan de oudervereniging
en lokale sponsors).

Er liepen ongeveer 150 schoolkinderen mee onder begeleiding van hun leerkrachten,
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betrokken ouders en een tiental enthousiaste sponsorlopers van de Rotary Club
Arnhem-Huissen. Net als bij de Huissense avondvierdaagse stonden er onderweg, op
drukke oversteekpunten, verkeersbegeleiders van de plaatselijke wandelsportvereniging
“Nooit te Ver” om iedereen veilig te laten oversteken. Zo kon iedereen rustig genieten
van de prachtige en gevarieerde route door de Zilverkamp in Huissen en het Immerloo
Park. Een route die natuurlijk vooral langs veel water liep en was verkend door Rotary
Arnhem-Huissen in samenwerking met oudervereniging van de school.

Rond kwart over tien arriveerden de eerst lopers van groep 8 alweer op het eindpunt bij
de school. Ze kregen daar allemaal een traditionele Nigeriaanse oliebol uitgereikt
(buns), die met liefde was gebakken door de voorzitster van onze stichting. Die viel bij
de schoolkinderen goed in de smaak!

Om 12 uur werd op het schoolplein in aanwezigheid van alle deelnemers, de Rotary
Arnhem-Huissen en veel ouders het geweldige resultaat van de sponsorloop bekend
gemaakt. Er bleek ruim 2.863 euro door de school bij elkaar te zijn gebracht, daarnaast
droeg Rotary club Arnhem-Huissen 1.080 euro bij. De totale opbrengst van deze actie
kwam daarmee op 3.943 euro uit.

Leden van RC Arnhem
Huissen aan het wandelen

Kinderen IKC Het Drieluik
tijdens het wandeltocht

Ook de ouders hielpen mee

Brown’s School Sheffield

Dezelfde dag werd er in Engeland gewandeld voor water door leerlingen van Browns
School in Sheffield, Kent, gesteund door de lokale Rotary Club - Orpington-Crofton. Er
liepen circa 70 schoolkinderen mee. Ook zij hadden prima weer en konden genieten van
een mooie route. De opbrengst van hun sponsorloop bedroeg totaal 1.498 euro.

Vrije School de Lans Brummen

En op woensdag 23 mei wandelden 55 leerlingen van de Vrije School De Lans uit
Brummen voor schoon drinkwater. Het was prima wandelweer en hun avontuurlijke en
uitdagende route liep door de prachtige omgeving van Brummen met volop bloeiende
Rhododendrons. Na afloop van de wandeling was er voor iedereen een broodje en wat
te drinken. De opbrengst van hun sponsorloop bedroeg totaal 1.430 euro.
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Een aantal leerlingen van
School De Lans

Kinderen van de VSO2 klas
poseren na het wandelen

De kinderen komen terug
van de tocht

Totaal resultaat

De Wandelen voor Water actie 2018 heeft alles bij elkaar opgeteld 6.871
euro opgeleverd. Inclusief de bijdrage van Wilde Ganzen komt dit op een

totaal bedrag van 10.307 euro.

Iedereen Bedankt!

Stichting RWF bedankt iedereen die als deelnemer, ouder, vrijwilliger (Rotary Club
Arnhem-Huissen, Rotary Club -Orpington-Crofton, WSV Nooit te Ver) of sponsor (Albert
Heijn Drieslag Arnhem, Jumbo Brummen, Bakkerijen Teeselink en De Winkel in
Brummen),  dit fantastische resultaat mogelijk heeft gemaakt.

Een paar foto’s van het gerealiseerde WvW project 2017

De drinkwater en sanitaire voorzieningen op Abaozor Community Primary school in Udi,
Nigeria, waarvoor we het afgelopen jaar hebben gewandeld, zijn eind december 2017
feestlijk in gebruik genomen. Hieronder een paar foto's!

Het nieuwe toiletgebouw
en watertoren

Kranen voor de
omwonenden

Abaozor toilet gebouw

Realisatie Project Wandelen voor Water

De realisatie van het schoon drinkwater en sanitatieproject op de Amawbia Community
Primary School in Amawbia, Anambra State zal naar verwachting in het najaar starten
en voor eind van dit jaar worden voltooid. Met de realisatie van dit project zullen 620
leerlingen en circa 2000 omwonenden profiteren van de nieuwe voorzieningen. Op deze
manier komt er dan ook voor hen een einde aan hun onhygiënische en
ziekteverwekkende situatie.
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