
Wandelen voor Water groot succes!

Basisschool De Lans in Brummen en Brown’s School in Sheffield (VK) wandelden dit jaar
voor ons schoon drinkwaterproject bij een basisschool in Amawbia. Het was een
prachtige dag met een prima resultaat. Een mooi voorbeeld hoe leerlingen elkaar
internationaal kunnen helpen.

Schoolkinderen onderweg

Even genieten! Brown's schoolkinderen

Weer twee drinkwaterprojecten voltooid

De eerste helft van dit jaar heeft Stichting RWF de Divine Mercy school in Awoidemili en
de basisschool in Edeke voorzien van schoon drinkwater en goede sanitatie. Hiervan
profiteren ongeveer 700 leerlingen en hun leerkrachten. Ook hebben tenminste 4.000
omwonenden gratis toegang gekregen tot schoon drinkwater. Dit zal ongetwijfeld leiden
tot een verbetering van de gezondheidssituatie ter plaatse.

Het project op de school in Edeke werd volledig gefinancierd door de Contribute
Foundation. Het was een genoegen om nauw samen te werken met deze inspirerende
en dynamische organisatie. Zij maakten het ons mogelijk een levensveranderende
verbetering te realiseren in Zuidoost Nigeria.
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Edeke nieuwe toiletgebouw Watertappen in Edeke Blije schoolkinderen Edeke

Divine Mercy nieuwe toilet WASH training Divine Mercy

Project gestart in Orsu

Eind augustus zijn we begonnen met het boren naar water in Orsu, bij het Ebenator
gezondheidscentrum. Dit project verloopt voorspoedig en intussen zijn we alweer op de
helft. We verwachten dit project in november af te ronden, zodat de patiënten snel
kunnen profiteren van de nieuwe voorzieningen. Vooral de zwangere vrouwen die dan
geen emmers water meer mee hoeven te nemen voor hun bevalling zullen daar heel blij
mee zijn. Voor hen zijn ook de douches een enorme verbetering!

Gesprek met Ebenator
gemeenschapsleiders

Ebenator watertoren Het fundament is klaar

Feestelijke opening Amawbia

Op 20 september vond de feestelijke opening van de nieuwe drinkwater- en sanitaire
voorzieningen voor de Amawbia basisschool plaats. Dit project werd in belangrijke mate
mogelijk gemaakt door schoolkinderen die wandelden voor water. In 2018 en 2019
liepen de leerlingen van IKC het Drieluik in Huissen, de Lans in Brummen en Brown’s
school in Sheffield (VK) voor schoon drinkwater. En nu kunnen de basisschoolleerlingen
in Amawbia beschikken over het lang verwachte schone drinkwater.

Stichting Wilde Ganzen heeft dit belangrijke project met groot succes gebruikt voor haar
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eigen werving. Hierbij maakten basisschool leerlingen uit het hele land prachtige
kleurplaten die vervolgens door RWF Nigeria werden uitgereikt aan schoolkinderen in
Amawbia.

Het nieuwe toiletgebouw Het meisjes toilet Watertoren Amawbia
basisschool

Watertappunt WASH training Amawbia WASH training in de aula

HIV/AIDS preventie

September 2017 begonnen we met de uitvoering van ons HIV/AIDS preventie project op
vier middelbare scholen in Ukpo, Nigeria. Met dit Whitney’s Kiss programma zijn in Zuid
Afrika al meer dan 250.000 middelbare scholieren bereikt. Dit project heeft een looptijd
van drie jaar waarvan het tweede jaar inmiddels is afgerond. Het afgelopen schooljaar
hebben ongeveer 450 jongeren aan het programma deelgenomen. Opnieuw reageerden
de middelbare scholieren positief.

Whitney's Kiss focus group
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