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Nieuwsbrief 2 
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Wandelen voor Water Eemland ‘t Gooi 

   

Beste deelnemer aan wandelen voor water 
 
Binnenkort is het zover, dan gaan 540 leerlingen van 12 scholen uit Baarn, Eemnes, Laren-Blaricum en 
Soest Wandelen voor Water. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van 
een aantal belangrijke zaken. Zodat u weet wat er gaat gebeuren, maar ook wat wij van u verwachten. 
 
In de Wereldwaterweek van 18 t/m 22 maart 2013 wordt Wandelen voor Water in 
Eemland en ’t Gooi georganiseerd. 
 
Gastlessen op school 
Zo’n 2 tot 3 weken voordat er gewandeld wordt, zal er een gastles worden 
gegeven door het steunpunt van  Wandelen voor Water. In deze 
interactieve les wordt aan de kinderen uitgelegd: 

• wat het probleem is met water in Afrika; 
• welke oplossing biedt een zanddam; 
• waarom Wandelen voor Water nodig is; 
• wat de kinderen kunnen doen; 
• hoe alles werkt. 

Deze gastlessen worden twee a drie weken voor de wandeling gegeven 
door getrainde vrijwilligers van Wandelen voor Water. De les wordt 
volledig verzorgd door de vrijwilliger, maar de aanwezigheid van een 
docent is wel van belang. Er wordt door het steunpunt contact met de 
school opgenomen om een geschikte datum te plannen. 
 
Route van de wandeling 
De wandeling in de Wereldwaterweek is circa 6 kilometer. De route van de 
wandeling wordt door het steunpunt van Wandelen voor Water gemaakt, 
daar hoeven de scholen niets meer aan te doen. Uiteraard is er wel eerst 
overleg met de school hierover. Tijdens de gastles, of zoveel eerder,  zal de 
route bekend worden gemaakt aan de scholen. 
 
Wandelen Voor Water, waarom? 
Nog even kort wat de bedoeling is. Rotaryclubs Baarn-Soest, Laren-Blaricum en Soestdijk willen samen 
de bouw van een zanddam mogelijk maken in Konso, Ethiopië. Deze dam zal ruim 1.420 mensen 
voorzien van drinkwater waaronder 700 leerlingen van de lokale school Eyana. De bouw van de 
zanddam wordt gedaan door de lokale bevolking door en onder toezicht van een erkende organisatie 
(SEPDA). Hier is geld voor nodig en daarom wordt het wandelevenement Wandelen voor Water 
georganiseerd. 
 
Welke scholen wandelen in 2013 mee? 
In Baarn: De Uitkijck 
In Eemnes: De Hobbitstee, Mariaschool, Merlijn, Het Noorderlicht, De Wegwijzer en De Zuidwend;  
In Laren-Blaricum: Montessorischool, De Ploeg, De Scheper 
In Soest: 1e Van der Huchtschool, Prof. J. Waterink 
 
Op de site van Wandelen voor Water is meer informatie te lezen: www.wandelenvoorwater.nl 

 
 

 
Een klas in Eyana 

Een voorbeeld van een gastles 
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