Waterseminar D1570 op donderdag 23 april 2015
Onze gastheer op deze unieke locatie aan de Amstel is:
WereldWaternet
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
info@wereldwaternet.nl
Onze gastvrouw bij Wereldwaternet is Marit Jekkers. GSM: 06-129 936 23

Tijdstip: 18.15 uur tot 22.30 uur
Thema: Kennis delen – Samen bereik je meer
Een unieke kans om gerenommeerde en markante vertegenwoordigers van het internationale
waterveld te horen en daar mee in gesprek te gaan. Sprekers behandelen vanuit hun discipline de rol
van samenwerking met Rotary bij het halen van de Sustainable Development Goals 6 als opvolger van
Millennium Goal.
Van 18.30-19.30 staat er voor u een klein buffet klaar.
Dieetwensen bij aanmelding graag kenbaar maken.
Tijdens de inloop zijn beelden van gerealiseerde projecten van de diverse clubs te zien en wordt de
introductiefilm van Wereld Waternet vertoond.

Programma:
19.30 Welkomstwoord door Marion van den Brink gouverneur D1570.
19.35 Erik de Haas voorzitter Waterplatform D1570 schetst stand van zaken van de diverse
Rotaryprojecten en het Districtsproject in Ghana.
19.45 Kenneth Comvalius directeur Wereld Waternet
Vanuit strategische planvorming werken aan integraal waterbeheer en waterkwaliteit.
“Wat vies is, is moeilijk schoon te maken”.
20.00 Peter De Haan, Directeur Aidenvironment en Rain
WASH in rurale gebieden vraaggestuurd en vanuit gebiedsbenadering
20.15 Sjef Ernes, Directeur Aqua for All en inspirator achter Wandelen voor Water
Sanitatie heeft niet de aandacht gekregen die het verdient.
Toekomst van de solidariteitscampagne Wandelen voor Water
20.30 Jan Ochtman van Rotaryclub Gouda-Bloemendaal
Hefboomwerking van Global Grant en District Grant
20.45 Koffiepauze, inventariseren vragen uit de zaal t.b.v. paneldiscussie.
21.00 Paneldiscussie en discussie met de zaal.
21.40 Uitreiking van de jaarlijkse wisselbeker voor het winnende project.
21.45 Gouverneur introduceert inkomend gouverneur Wouter Pijzel.
21.50 Nazit tot 22.15 uur; pand leeg 22.30 uur.
Na inlevering toegangsbadge ontvangt u de informatie van het seminar.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw aanmelding voor dit unieke WASH seminar.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Theo van ’t Klooster (theo@landscapestudio.nl 06 53668395)
Nel Sangers (nel@nelsangersadvies.nl 06 20072508)

In WASH geïnteresseerden zijn als introducé van harte welkom.

Aanvullende opmerkingen:
1.

Route voor de auto heeft een aandachtspunt: als u op de Spaklerweg rijdt, let dan op de gele
omleidings-routeborden, dit i.v.m. aanleg bestrating in het gebied rond het gebouw, en het regelmatig
wijzigen van de standaardroute.

2.

Trein, tram Amstelstation halte Spaklerweg. 10 minuten lopen.

3.

Zoals in de uitnodiging vermeld kan in voorkomend geval geparkeerd worden bij de Gamma (hoek S111
met Spaklerweg) achter de McDonald’s. 2 minuten lopen. Zie onderstaand kaartje.

