
Wandelen voor water is een landelijke campagne 
georganiseerd door Aqua for All, Simavi, AMREF 
Flying Doctors, ZOA en Akvo, met steun van Rotary 
clubs, watermaatschappijen, gemeenten en andere 
stichtingen. Doe mee!

MILLENNIUMDOEL 7:
Veilig drinkwater en betere 

sanitatie. Nederlandse 

kinderen doen er iets aan!

Kijk ook op www.millenniumdoelen.nl.
campagne

22 maart    VN wereld water dag

www.wandelenvoorwater.nl 
info@wandelenvoorwater.nl



WANDELEN VOOR WATER IS EEN 

JAARLIJKS TERUGKEREND EVENEMENT 

VOOR KINDEREN UIT GROEP 7 EN 8. HET 

VINDT PLAATS IN DE WEEK VAN de 

VN WERELDWATERDAG (22 MAART). 

TIJDENS DEZE WEEK WORDT ER 

WERELDWIJD AANDACHT GEVRAAGD 

VOOR HET TEKORT AAN DRINKWATER 

EN SANITAIRE  VOORZIENINGEN IN 

ONTWIKKELINGSLANDEN.

Een kraan opendraaien waar 
drinkwater uit komt? Een wc 
in de buurt? Voor mensen in 
ontwikkelingslanden niet zo 
vanzelfsprekend. Vaak moeten 
vrouwen en kinderen kilometers lopen 
voor ze bij een waterput een paar 
emmertjes water kunnen halen. En dat 
elke dag weer. Omdat toiletten vaak 
ontbreken, liggen ziektes op de loer.

ACHTERSTAND

De tijd die kinderen aan het halen van  
water besteden, zouden ze beter op 
school kunnen doorbrengen. School 
schiet er dan ook vaak bij in. En 
kinderen die diarree of cholera hebben, 
kunnen al helemaal niet naar school 
natuurlijk. Daardoor lopen ze een 
achterstand op waar ze hun hele leven 
last van blijven houden.

•   Een gastles over het project dat de kinderen sponsoren
•   Het lespakket Water, het Blauwe Goud van Plan Nederland
•   Sponsorformulieren en flyers
•   Nieuwsbrieven e.d. voor meer informatie voor de leerkracht
•   Voor elk kind een Wandelen voor Water-rugzak die ze   
    mogen houden
•   Aankleding in de vorm van een vlaggetjeslijn en posters 
    om de wandeling aan te kondigen en achteraf de opbrengst 
    bekend te maken

Aqua for All helpt bij de financiering 
van drinkwater- en sanitatieprojecten 
in ontwikkelingslanden. Wandelen voor 
Water werd voor het eerst georganiseerd 
in 2003 en inmiddels is het evenement 
uitgegroeid tot een van de grootste water 
campagnes voor basisschool leerlingen in 
Nederland. 

Wil je bijdragen aan water- en 
sanitatieprojecten voor de allerarmsten, 
doe dan mee! Meld je met jouw school 
bij het steunpunt of kijk op 
www.wandelenvoorwater.nl

WAT IS 
WANDELEN 

VOOR 
WATER?

HOE WERKT HET?

MEEDOEN IS INCLUSIEF:

WAT IS 
AQUA FOR ALL? WIJ DOEN MEE!

SPONSORLOOP

Geef kinderen in ontwikkelingslanden 
een kans op een goede, gezonde 
toekomst en doe mee aan Wandelen 
voor Water. Tijdens dit evenement 
lopen kinderen in Nederland in de 
buurt van hun school met 6 liter 
water op hun rug 6 kilometer om te 
ervaren wat hun leeftijdgenootjes in 
ontwikkelingslanden door moeten 
maken. Het maakt ze ervan bewust 
dat schoon water, goede sanitaire 
voorzieningen én kennis over hygiëne 
– want ook daar ontbreekt het vaak 
aan – onmisbaar zijn voor een 
gezonde toekomst.

GELD VOOR WATER

Voor deze wandeling laten de 
leerlingen zich sponsoren door familie 
en vrienden. Het opgehaalde bedrag 
komt ten goede aan een van de 
gekozen water-en sanitatieprojecten.

Meer 
lezen?

Kijk op 
www.wandelenvoorwater.nl 
of stuur een mail naar 
info@wandelenvoorwater.nl

Meedoen aan Wandelen voor Water hoeft niet veel tijd te kosten. 
Aqua for All werkt samen met een aantal ontwikkelingsorganisaties. 
De school kiest een project van een van de organisaties, die 
vervolgens de coördinatie van de plaatselijke wandeling grotendeels 
op zich neemt. Dit noemen wij een steunpunt. Vóór de kinderen gaan 
lopen, krijgen ze een les die wordt gegeven door een gastdocent.  
Hij of zij vertelt meer over de waterproblematiek in het betreffende 
land én Nederland. Het is een interactieve les waarin de kinderen 
veel leren over bijvoorbeeld watergebruik en hygiëne. Kinderen zijn 
na afloop vaak erg enthousiast over wat ze geleerd hebben en delen 
dit weer met vriendjes, vriendinnetjes en familie.


