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Onze Visie en Missie 

Onze Visie 

Gezondheid is een eerste voorwaarde om uit armoede te komen. 
Alleen als mensen gezond zijn, kunnen zij naar school, werken en een 
positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Simavi streeft ernaar 
dat iedereen een gezonde basis krijgt en daar altijd op kan rekenen. 

 

Onze Missie 

Simavi werkt aan programma’s om de gezondheid van kwetsbare 
groepen mensen in Afrika en Azië structureel te verbeteren. De focus 
van Simavi’s werk ligt op twee thema’s: water, sanitaire voorzieningen 
en hygiëne (WASH) en seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR).  

 



Simavi in feiten en cijfers 

• Opgericht in 1925 

• 9 landen: Ghana, Kenia, Malawi, Oeganda, 
Tanzania, Bangladesh, India, Indonesië en Nepal 

• Kantoren in Indonesië, Tanzania, Bangladesh, 
Oeganda en Kenia   

• 50 werknemers in Amsterdam 

• 10.000 schoolkinderen (Wandelen voor Water) 

• Ruim 20.000 donateurs 

• Partners: Nationale Postcode Loterij, Vitens 
Evides, PWN, Made Blue & Dopper 

• Donors: 0.a. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
vermogensfondsen, Zwitserse overheid 



Water Feiten en Cijfers 



Toiletten Feiten en Cijfers 



WASH & Learn programma 

 3 jarig project vanaf 2016 
 

 Kenia, Oeganda en Tanzania 
 
 Toegang geven tot schoon drinkwater en sanitaire 

voorzieningen 
 
 Kennis dagelijkse hygiëne vergroten 
 
 Basisscholen & huishoudens  

 
 Duurzame verandering 

 
 Lokaal ondernemerschap 

 
 Leren 
 

 
 
 





Resultaten tot nu toe – op scholen 

• Op 30 scholen is er een school health club, die WASH op 
scholen promoot 

• Ruim 9.000 basisschool leerlingen zijn getraind op het 
belang van veilig drinkwater, schone toiletten en goede 
hygiëne op school én thuis 

• In Kenia, Tanzania en Oeganda zijn er op 30 scholen: 
• Drinkwaterfaciliteiten aangelegd 

• Extra toiletten gebouwd 

• Handwasfaciliteiten gebouwd 

• Water filters beschikbaar gemaakt voor  

 schoon drinkwater 



Voorbeelden van WASH faciliteiten op scholen 



Resultaten tot nu toe - gemeenschap 

- 12 gemeenschappen hebben de Open Defecation Free 
status bereikt, wat betekent dat elk huishouden een toilet 
heeft en mensen niet meer in de bosjes hun behoefte doen! 

- Er zijn al ruim 12.000 mensen getraind in de gemeenschap 
op het gebied van veilig drinkwater, schone toiletten en 
goede hygiëne  

- Veel huishoudens hebben hun eigen toilet en 
handwasfaciliteit gebouwd!  

 



Voorbeelden van verandering in de gemeenschap 



Innovaties – duurzaamheid op scholen 

Cost-recovery planning: om de 
onderhoudskosten van WASH 
systemen in kaart te brengen 
en hiervoor te plannen 

 

Risico analyse: wordt gedaan 
om te kijken welke risico’s er 
zijn voor de duurzaamheid van 
de nieuwe faciliteiten 



Innovaties – pre-paid water in de gemeenschap 

• Water vending machine: je 
gooit een muntje in en er 
komt water uit 

• Pre-paid handpump: 
betalen met een chip 

• Om te zorgen dat er 
voldoende geld is voor 
onderhoud. 



Innovaties – menstruatie op school 

• Kinderen leren om zelf 
maandverband te maken 

• Ongesteld zijn is normaal 
en gezond! 

• Ook jongens worden 
betrokken! 

• Op elke school worden 
wasruimtes aangelegd 



Gezamenlijk leren 

Op 4 thema’s wordt kennis 
uitgewisseld: 

• Duurzaamheid op scholen 

• Menstruatie management 

• School Health Clubs 

• Water as a Business 



WASH & Learn 2.0 discussie 

Het huidige WASH & Learn programma eindigt eind 2018: 

 

• Wat zou zeker weten terug moeten komen?  

• Wat zijn jullie ideeën voor een nieuw programma? 

• Op welke manieren kunnen we de betrokkenheid vanuit 
Nederland vergroten? 

 



WASH & Learn 2.0 

• Het gat verkleinen tussen Rotary clubs in Nederland en de 
scholen in Oost Afrika 
• Door Rotary clubs in Nederland te koppelen aan scholen in 

Oeganda 

• Het opzetten van directer contact bijvoorbeeld door WhatsApp 

• Nieuwe financieringsstromen gebruiken 
• Kleding inzamelen 

• Nederland gaat voor Water 

• Het huidige programma aanpassen aan de trends: 
• Meer aandacht voor klimaatverandering 

• Linken aan de Sustainable Development Goals: leave no one 
behind 



Zijn er vragen? 



Dank voor jullie aandacht! 
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