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Beste deelnemer aan wandelen voor water 
 
Wij zijn erg blij dat uw school mee doet met het Wandelen voor Water project tijdens de waterweek 
op of rond 20 maart 2013 
 
Nog even kort wat de bedoeling is. Rotaryclubs Baarn-Soest, Laren-Blaricum en Soestdijk willen samen 
de bouw van een zanddam waarmaken in Konso, Ethiopië. Deze dam zal 1420 mensen voorzien van 
drinkwater waaronder 700 
leerlingen van een school (de 
school staat op deze foto).  
De dam zal 400 meter van de 
school komen in een 
rivierbedding die bijna altijd 
droog is. Maar door de komst van 
deze zanddam gaat dat 
veranderen. 
 
De bouw van deze zanddam zal 
worden gedaan door lokale 
bevolking door en onder toezicht 
van een erkende organisatie 
(SEPDA). Ook wij zullen erop 
toezien dat de uitvoering volgens 
afspraak zal verlopen. Dit alles 
gebeurt in nauwe samenwerking 
met “Aqua for ALL” en wordt ondersteund door onder andere de RainFoundation. 
 
Voor de financiering van dit project hebben wij de hulp ingeroepen van een aantal basisscholen in de 
omgeving. Tot nu toe doen dit jaar 8 scholen mee en een aantal scholen wil volgend jaar mee doen.. 
Het wandelevenement zal worden georganiseerd door Aqua for All. Dit is een stichting die zich inzet 
voor water en sanitaire voorzieningen voor de allerarmsten. Zij organiseren al meer dan 10 jaar 
"wandelen voor water" waarbij leerlingen via een sponsorloop geld bijeen brengen.  
 
Wat kan de school verwachten? Door of via Rotary clubs wordt er een gastles verzorgt of gegeven aan 
de deelnemende klassen. Voor die scholen waar Rotary als steunpunt is aangewezen zal de organisatie 
van het wandel evenement in samenwerking met de scholen worden gedaan door Aqua for All en 
Rotary.  
 
Voor meer informatie over het project wateroogst Konso kunt u kijken via de volgende link: 
http://wandelenvoorwater2013.akvoapp.org/en/project/674/ 
Maar uiteraard kunt u ons ook direct benaderen met vragen.  
 
In de volgende nieuwsbrieven volgt meer over de werking van de zanddam en waarom wij denken dat 
de samenwerking met lokale bevolking erg belangrijk is.  
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