
Feestelijke Opening bij het Ovollo gezondheidscentrum

Voor de aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor het Ovollo
gezondheidscentrum kwamen begin dit jaar voldoende fondsen beschikbaar. Dit project
is zeer snel voltooid en de feestelijke opening van de nieuwe faciliteiten heeft op 29 mei
plaatsgevonden. Hieronder een foto-impressie:

Het nieuwe toiletgebouw Het project billboard Gasten bij de opening

AFAS Foundation financiert compleet WASH project

Onze Stichting RWF werd februari dit jaar aangenaam verrast door de beslissing van het
bestuur van de AFAS Foundation om ons drinkwater, sanitatie en hygiëne project voor
een basisschool in Amaokwe, Imo State, Nigeria volledig te financieren. Amaokwe is een
plattelandsdorp met circa 15.000 inwoners in het zuidoosten van Nigeria.

De aanleiding voor dit project was het feit dat de school niet beschikte over schoon
drinkwater en evenmin over goede sanitaire voorzieningen. Dit leidde ertoe dat er
regelmatig kinderen een ernstige besmettelijke ziekte opliepen. Door de realisatie van
dit project is een eind gekomen aan deze onnodige en onacceptabele situatie.

Op 4 september heeft de feestelijke opening plaats gevonden. De 440 leerlingen van de
school maken alweer bijna twee maanden gebruik van de nieuwe faciliteiten. Ook
profiteren ongeveer 1.500 omwonenden, waaronder veel kinderen in de kwetsbare
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leeftijdscategorie van 0-5 jaar, van de nieuwe drinkwatervoorzieningen (in de vorm van
een viertal water tappunten aan de weg).

Even poseren voor het
nieuwe toiletgebouw

Een overzichtsfoto van de
nieuwe voorzieningen

Het watertappunt voor de
schoolkinderen

HIV/AIDS preventieprogramma Whitney’s Kiss

Na een voorbereidingsperiode van een jaar begon september 2017 de uitvoering van dit
pilot project op vier middelbare scholen in Ukpo, Nigeria. Een project waarmee in Zuid
Afrika al circa 250.000 middelbare scholieren zijn bereikt. Dit project heeft een looptijd
van drie jaar, waarvan het eerste jaar inmiddels is afgerond. Ongeveer 350 jongeren
hebben het programma doorlopen en de resultaten zijn positief. Hieronder een foto-
impressie van de leerlingen tijdens de interactieve les-situaties.

We hebben eerder dit jaar besloten om te wachten op de uitkomsten van deze pilot
voordat we fondsen gaan werven voor een uitbreiding naar vier middelbare scholen in
de nabijgelegen regio Orsu in Imo State.

Lopende RWF Projecten 2018

Inmiddels zijn we ook gestart met de realisatie van een schoon drinkwater en sanitatie
project voor de Anadunma Primary School in Enugwu-Agidi en voor het Uboma
gezondheidscentrum in Ukpor, beiden in Anambra State, Nigeria. Alweer ons 7e en 8e
project in deze provincie met bijna 5 miljoen inwoners. Voorlopig blijft er hier nog
genoeg werk aan de winkel!

In totaal zullen circa 370 leerlingen, 115 patienten en 4.000 omwonenden gaan
profiteren van de nieuwe faciliteiten.

Op deze manier wordt, met uw financiele steun, stap voor stap de impact van onze
drinkwater en sanitatie projecten verder vergroot. Hartelijk bedankt namens iedereen
die hiervan profiteert in Nigeria.
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In de nieuwsbrief van december zullen we extra aandacht besteden aan het Anadunma
en Uboma project. Hieronder alvast een paar foto's van het Uboma project in uitvoering.

Copyright © 2018 Stichting Rural Women Foundation

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geïnteresseerde,
partner of donor van Stichting Rural Women Foundation
bent.

Bewerk uw inschrijving | Uitschrijven

Stichting RWF

Orchislaan 33

6833 AG Arnhem

T: +31 (0)26 321 7377

M: +31 (0)6 2362 0081

E: info@stichtingrwf.nl

3 of 3


