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Kinderen 'Wandelen voor Water' 
Organisatie 
hoopt een ton op 
te halen 
Anne Vernooij 

AMERSFOORT Een rugzakje gevuld 
met water en lopen maar, met als 
doel geld in te zamelen voor water
projecten op basisscholen in Kenia, 
Oeganda en Tanzania. Leerlingen 
van vijftien basisscholen uit Amers
foort en Leusden zetten zich tijdens 
de Avondvierdaagse in voor het pro
ject 'Wandelen voor Water'. Een 
aantal scholen hebben ervoor geko
zen om zelf een wandeling of sport
dag te organiseren. 

Voor de aanleg van sanitair en een 
drinkwaterinstallatie is een bedrag 
van ongeveer 10.000 euro nodig per 
school. Vorig jaar was de opbrengst 
67.000 euro, voor dit jaar hopen de 
organisatoren Roel Linn, Job van 
Houwelingen, Bertine de Boode 
en Roel Schutrups van de Rotary 
in Amersfoort en Leusden op een 
opbrengst van een ton. Er doen dit 
jaar ruim twee keer zo veel scho
len mee. Door met Simavi samen 
te werken maakt Rotary in dit pro
ject aanspraak op een multiplier 
van het Rijk van 1.8. "Dit betekent 
dat de overheid van elke euro, een 

een drie jaar durend programma 
waarin Rotary Clubs en Simavi sa
menwerken. In overleg met loka
le partners/ondernemers, worden 
water en sanitaire voorzieningen in 
scholen en dorpen aangelegd. Daar
naast leert de gemeenschap over 
goede dagelijkse hygiëne. Het doel 
is om de gezondheid van de school
kinderen en hun families te verbe
teren zodat ze uit de armoedespiraal 
kunnen ontsnappen. 

DUURZAME VERANDERING HetWash 
& Learn programma van Simavi in 
Oost-Afrika richt zich op huishou
dens, scholen (en andere openbare 
plekken) en lokaal ondernemer-

» schap. Door het aanleggen van voor
]§ zieningen in zowel de scholen als de 

~-·~ dorpen wordt de hele gemeenschap 
• Kinderen helpen kinderen aan veilig drinkwater. 

euro tachtig maakt. Elk kind haalt 
gemiddeld twintig à vijfentwintig 
euro op, exclusief verdubbelaar." 
De verschillende Rotary Clubs gaan 
ook flink aan de bak om een mooi 
bedrag bij te kunnen leggen. 
Voor ons is het heel normaal, veilig 
drinkwater uit de kraan en schone 
en veilige toiletten. Helaas is dit niet 
overal zo vanzelfsprekend. Wereld
wijd hebben 2,5 miljard mensen 
geen toegang tot een schoon en vei
lig toilet en hebben 1,8 miljard men-

sen geen toegang tot veilig drink
water, met ziektes en overlijden 
tot gevolg. Dit geldt ook voor veel 
kinderen en hun families in Kenia, 
Oeganda en Tanzania. De leerlin
gen van de deelnemende scholen 
uit Amersfoort en Leusden krijgen 
gastlessen aangeboden om zo te le
ren over de wereldwatersituatie. 

WASH 8c LEARN In deze kwetsbare 
gebieden heeft Simavi een Wash & 
Learn programma opgezet. Dit is 

erbij betrokken. Het stimuleren van 
lokaal ondernemerschap zorgt er 
op zijn beurt weer voor dat mensen 
zelfvoorzienend worden en kunnen 
werken aan hun economische ont
wikkeling. Zo werkt Simavi aan een 
duurzame verandering. Doordat 
binnen ieder land een ander punt 
van het programma wordt bena
drukt, hebben ze allemaal hun ei
gen expertise. Hierdoor kunnen de 
lokale partners van de verschillen
de landen veel van elkaar leren. 
Meer infomatie: www.rotary.nl/ 
d1570/oostafrica 
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