
Dankzij u een geweldig 2018

We zijn bijzonder dankbaar voor opnieuw een bijzonder productief jaar. U maakte het
ons mogelijk in 2018 maar liefst 4 nieuwe projecten te realiseren. Het betrof drinkwater
en sanitaire voorzieningen op 2 basisscholen en 2 gezondheidscentra in het zuidoosten
van Nigeria. Sponsoren, hartelijk bedankt! We willen hierbij in het bijzonder Stichting
Den Brinker en de AFAS Foundation noemen.

Onze pilot met betrekking tot HIV/AIDS Preventie op 4 middelbare scholen in de regio
Ukpo ging september 2018 haar tweede schooljaar in (van drie) en verloopt
voorspoedig. Tot nog toe werden ca. 730 leerlingen met ons project Whitney’s Kiss
bereikt.

Totaal kregen in 2018 meer dan 850 basisschoolleerlingen en 265 dagelijkse bezoekers
en patiënten van de gezondheidscentra toegang tot schoon drinkwater en goede
sanitaire voorzieningen. Ook beschikken ruim 8500 omwonenden voortaan over schoon
drinkwater via watertappunten “aan de straat”. Iedereen die gebruik maakt van de
nieuwe faciliteiten is u daar bijzonder dankbaar voor.

Whitney's Kiss dramaspel Amaokwe leerlingen voor
watertoren en toilet
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Watertoren en toilet Ovollo
gezondheidscentrum

Feestelijke opening sanitatie Anadunma

Op 22 december vond de officiële opening van de nieuwe drinkwater en sanitaire
voorzieningen voor de Anadumna basisschool in Enugwu Agidi plaats. De opening werd
bijgewoond door onze voorzitster RWF, door de projectleider van RWF Nigeria en een
aanzienlijk aantal lokale autoriteiten. De schoolkinderen kwamen er speciaal voor terug
van hun kerstvakantie en vonden het geweldig.

Anadunma schoolkinderen Het nieuwe toiletgebouw Gasten bij de opening

Totaalresultaten

In de afgelopen 6 jaar werden 17 drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd voor 10
basisscholen, 6 gezondheidscentra en 1 gemeenschapscentrum. Hierdoor kunnen circa
4.500 basisschoolleerlingen en 950 dagelijkse bezoekers/patiënten van gezondheids-/
gemeenschapscentra beschikken over schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen. Daarnaast profiteren nu ca. 65.000 omwonenden mee van de nieuwe
drinkwater-voorzieningen.

Groot Nieuws!
Contribute Foundation financiert compleet RWF project

Op 6 december, (inderdaad direct na Sinterklaasavond!), werd door het bestuur van
Contribute Foundation het besluit genomen om ons schoon drinkwater en sanitatie
project op de Edeke basisschool in Isseke, Nigeria volledig voor hun rekening te nemen.
Inmiddels is RWF Nigeria begonnen met de uitvoering van het drinkwatergedeelte van
het project. Hieronder enkele opnames van de Edeke basisschool in Isseke, Anambra
State.
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RWF Projecten 2019

Voor 2019 heeft onze stichting een viertal nieuwe projecten gepland. Het gaat om
schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op een tweetal basisscholen en een
tweetal gezondheidscentra in het Zuidoosten van Nigeria.

De totale kosten van deze projecten bedragen ca. 203.000 euro. Het bleek de afgelopen
jaren mogelijk om jaarlijks voldoende fondsen te werven om de geplande projecten ook
te realiseren. Wij zouden het geweldig vinden als dat dit jaar ook weer het geval zou
zijn.

Weer twee nieuwe RWF projecten in realisatie!

In februari is gestart met de aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen voor de Divine Mercy basisschool in Awo Idemili en de, hierboven
genoemde, Edeke basisschool in Isseke. Een prima en veelbelovende start van het
nieuwe jaar!

Wilde Ganzen gaat eigen fondsen werven me een RWF
project

Wilde Ganzen heeft een van onze RWF projecten uitgekozen voor hun eigen
fondsenwerving. Het betreft ons schoon drinkwater en sanitatie project voor de
leerlingen van de Amawbia basisschool in Zuidoost Nigeria. We voelen ons zeer vereerd
door de keuze van Wilde Ganzen voor ons Amawbia project.

Wandelen voor Water 2019

Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de voorbereiding van de Wandelen voor Water actie
2019. Dit jaar gaan we met ongeveer 75 leerlingen van de Lans School in Brummen zes
kilometer wandelen met een rugzak met zes liter water als tegenprestatie voor het door
hen verzamelde sponsorgeld. Ook Brown’s school in het Engelse Orpington is dit jaar
weer van de partij! Iedereen hoopt natuurlijk dat het die dag mooi weer zal zijn.

De opbrengst van deze sponsorloop gaat (opnieuw) naar ons schoon drinkwater project
voor Community Primary School Amawbia, Nigeria. Het project komt ten goede aan de
620 leerlingen en (hun leraren). Daarnaast zullen 2000 omwonenden meeprofiteren van
de drinkwatervoorzieningen. We verwachten rond de zomer dit project te kunnen
realiseren. Hieronder enkele opnames van het wandelen voor water bij de Lans en
Brown's school in 2018.
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