
Een terugblik op een onstuimig 2020

Voor onze stichting was 2020 een onstuimig jaar. Ons project, waardoor de Eziawa
basisschool zou gaan beschikken over schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen, moest vanwege het coronavirus helaas enkele maanden worden
stilgelegd. Ook werd onze werving bemoeilijkt door het feit dat een aantal goede doelen
organisaties vanwege het coronavirus hun vergaderingen naar het najaar hadden
verschoven.

Tegelijkertijd mochten we in het voorjaar, samen met de Contribute Foundation, op het
platteland van Zuidoost Nigeria een omvangrijk en succesvol coronavirus
bewustmakings-, beschermings-, en noodvoedselhulpprogramma uitvoeren.

Uiteindelijk konden de leerlingen van de basisschool in Eziawa en de patienten van het
gezondheids- / zwangerschapscentra in Isseke alsook in Orsuin toch nog beschikken
over schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

Coronavirus Noodhulp Project in Anambra en Imo State

Bij de start van het coronavirus in Nigeria (maart 2020) is door Stichting RWF in
samenwerking met de Contribute Foundation een bewustwordings-, preventie-, en
noodhulpproject uitgevoerd in delen van Anambra, Imo en Enugu State. Dit is het
gebied waar RWF met haar projecten al jaren actief is en goede contacten onderhoudt
met de lokale overheden en gezondheidscentra.

De lokale bevolking werd door middel van radiospots, banners en dorpsomroepers
bewustgemaakt van de maatregelen die men kon nemen ter voorkoming van de
ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus. In totaal werden hiermee circa
200.000 mensen bereikt. Daarnaast kreeg het personeel van negen lokale
gezondheidscentra persoonlijke protectie middelen (PPE) uitgereikt voor henzelf en voor
de patiënten.

Tenslotte kregen 240 huishoudens die het meest getroffen waren door de gevolgen van
het coronavirus een noodpakket uitgereikt met voedsel voor een maand. Doordat dit
project al direct in het beginstadium van het coronavirus in de betrokken regio’s kon
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worden uitgevoerd en de PPE nog net op tijd kon worden aangekocht, werd het project
lokaal als bijzonder welkom ervaren.

Uitdelen van voedselpakketten

Ukpo Coronavirus spandoek Uboma

Awoidemili Ebenator Ihitenansa

Afsluiting pilotproject HIV/Aids preventie onder
middelbare scholieren

In september 2020 hebben we het laatste jaar van ons pilotproject HIV/Aids preventie
afgesloten. Het project vond plaats op 4 middelbare scholen in de regio Ukpo en had
een looptijd van 4 jaar. Hierbij werd gebruik gemaakt van het in Zuid Afrika beproefde
Whitney’s Kiss programma. Er werden totaal circa 1.300 middelbare scholieren met ons
preventieproject bereikt.

De leerlingen stonden in het algemeen positief tegenover het Whitney’s Kiss’ “peer
group” programma, maar onder de ouders bestond er ook weerstand. Dit had te maken
met het feit dat het programma (indirect) ook ging over de vraag hoe zorgvuldig om te
gaan met je seksualiteit. We hebben ervoor gekozen om het project in zijn huidige vorm
niet verder voort te zetten, maar ons voortaan te richten op een iets oudere doelgroep.

Resultaten 2020 v.w.b. schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen

Door onze projecten kregen circa 400 basisschoolleerlingen en 100 dagelijkse bezoekers
en patiënten van gezondheids-  / zwangerschapscentra in 2020 toegang tot schoon
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook beschikken circa 4.000 omwonenden
voortaan over schoon drinkwater via watertappunten “aan de straat”.

Iedereen die gebruik maakt van de nieuwe faciliteiten is u daar bijzonder dankbaar voor.
Een resultaat waar we samen trots op mogen zijn. Al onze donateurs, hartelijk bedankt!
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Eziawa basisschool, het
gerenoveerde gebouw

Een kijkje binnen het
Eziawa toiletgebouw

Projectspandoek bij Eziawa
basisschool

Isseke PHC toiletgebouw
door Contribute Foundation

Isseke PHC, een deel van
het gerenoveerde gebouw

Isseke PHC, een kijkje in
het dames douche/toilet

Umuhu-Okabia toilet-
gebouw is bijna klaar

Umuhu-Okabia, de dames
douches en toiletten

Umuhu-Okabia, een kijkje
in het herentoilet

Totaalresultaten RWF sinds 2013

In de afgelopen 8 jaar werden op het gebied van schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen 24 projecten gerealiseerd. Het betrof 14 basisscholen, 9 gezondheids
centra en 1 gemeenschapscentrum. Hierdoor kunnen circa 6.400 basisschoolleerlingen
en 1.100 bezoekers/patiënten van gezondheids-/zwangerschaps centra beschikken over
schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Daarnaast profiteren inmiddels
circa 74.000 omwonenden mee van de nieuwe drinkwatervoorzieningen.

Het is duidelijk dat het door ons gekozen inkvlekt model vanuit Ukpo, het RWF Nigeria
steunpunt, zijn vruchten begint af te werpen. Iets dat we in 2013 alleen maar konden
hopen is werkelijkheid geworden!

Werving projecten 2021

Stichting RWF werft in 2021 fondsen voor drie projecten op het gebied van schoon
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Het gaat om de volgende doelgroepen: de
leerlingen van de Alaogidi basisschool in Imo State, de bezoekers en patiënten van het
Dim-Na-Nume gezondheidscentrum en van het Awa-Izuogu gezondheidscentra.

Het bleek de afgelopen jaren mogelijk met uw steun jaarlijks voldoende fondsen te
werven om al de geplande projecten te kunnen realiseren. Wij zouden het geweldig
vinden als dat dit jaar ook weer het geval zou zijn.

Feestelijke opening faciliteiten Eziawa basisschool
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Op woensdag 27 november 2020 vond de officiële opening van de nieuwe drinkwater en
sanitaire voorzieningen voor de basisschool in Eziawa plaats. De opening werd
georganiseerd door onze projectleider van RWF Nigeria en bijgewoond door de
leerlingen, leerkrachten en directie van de school, door een aantal omwonenden en
door de lokale autoriteiten. Er heerste grote tevredenheid over de aanblik en kwaliteit
van de nieuwe voorzieningen en de optische staat van de school.

Voor het eerst sinds we met onze WASH-projecten begonnen, is het niet gelukt om een
waterput te slaan. In overleg met de lokale autoriteiten hebben we besloten om
regenwater te gebruiken. Daarvoor is een opslagtank met een capaciteit van ruim
40.000 liter (zie foto hieronder). Dit was onder de huidige omstandigheden de beste
oplossing maar we hopen dit nooit meer mee te maken omdat het water gekookt moet
worden voordat het veilig kan worden gedronken.

Schoolkinderen bij de
feestelijke opening

Toespraak van de
wethouder van onderwijs

Toespraak van de
projectofficer RWF Nigeria

Nieuwe regenwaterput

Gerenoveerde
schoolgebouwen Een kijkje in het

toiletgebouw

Nieuwe faciliteiten Isseke in gebruik genomen

Doordat het openbare leven ook op het platteland van Zuidoost Nigeria vrijwel geheel
tot stilstand is gekomen door de uitbraak van het coronavirus, kon RWF Nigeria nog
geen feestelijke opening organiseren. Uiteraard zijn de nieuwe middelen direct
overgedragen aan de leiding van het centrum en inmiddels volop in gebruik. Het lokale
bestuur, de leiding en medewerkers van het centrum en de inwoners van Isseke zijn de
Contribute Foundation bijzonder dankbaar voor de realisatie van dit belangrijke nieuwe
project.

Het nieuwe toiletgebouw
en de watertoren

Een deel van het
gerenoveerde centrum

Een kijkje in het heren
douche/toilet gedeelte
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Een deel van het
gerenoveerde centrum

Watertappunten voor
omwonenden

Een kijkje in het vrouwen
douche/toilet
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