
Water, Sanitatie en Hygiëne  voor 

scholen in Arusha 

Iedere dag sterven er wereldwijd meer 

dan 1.300 kinderen per dag ten gevolge 

van diarree door vervuild water, slechte 

sanitatie en gebrekkige  hygiëne.  

Op minder dan de helft van de scholen in 

lage inkomenslanden is er drinkwater en een 

goed en veilig toilet beschikbaar voor 

kinderen. Soms kunnen kinderen, met name 

meisjes niet naar school omdat er geen 

voorzieningen zijn. 

Samen met de gemeente en het lokale wa-

terbedrijf bouwen wij daarom toiletten, sluit-

en de scholen aan op het leidingwater-

netwerk en leggen handwasfaciliteiten aan, 

zodat zij goede infrastructuur hebben.  

Daarnaast trainen wij de gemeente en het 

school bestuur in budgetteren en onder-

houd en beheer en zetten wij samen met 

de leraren 'Health club's’ op. Hierin zitten 

kinderen die zich inzetten voor de gezond-

heid van hun medeleerlingen en een veilige 

schoolomgeving.  

Goede hygiëne, maar ook goed onderhoud 

en beheer zijn namelijk noodzakelijk om nu, 

maar ook in de toekomst de gezondheid 

van de kinderen te waarborgen. 

Rotary en Water for Life zetten zich samen in om voor 27.500 

kinderen water, sanitatie en hygiene op school te realiseren 

 

Water, sanitatie en hygiene op scholen 

Daarom hebben Rotary en Water for Life  

gezamenlijk een project opgezet in Arusha. 

Hier willen wij op 20 scholen duurzame wa-

ter, sanitatie en hygiëne realiseren.  



Rotary voor water, sanitatie en hygiëne  

De Rotary bestaat wereldwijd uit meer dan 

35.890 clubs waarin meer dan 1,2 miljoen 

leden een veelomvattend netwerk van profes-

sionals vormen. Zij zetten vrijwillig tijd en ken-

nis in om de maatschappij waarin zij leven te 

dienen.   

Water for Life werkt sinds 2009 op scholen in 

Mozambique, Kenia en Ghana. Dit is gestart 

omdat waterbedrijven last hebben van ver-

vuiling van het grondwater onder andere 

door slechte sanitataire voorzieningen. Via 

sholen werken wij midden in de samenleving 

aan de toekomst van de gemeenschappen.  

De afgelopen jaren hebben we in samen-

werking met waterbedrijven al op meer  dan 

300 scholen met succes water, sanitatie en 

hygiene voorzieningen aangelegd. Daarmee 

hebben wij al meer dan 175.000 kinderen en 

leraren bereikt. 

Gezamenlijk willen wij op 20 scholen in Arusha duurzame water, sanitatie en 

hygiëne voorzieningen neerzetten voor 27.500 schoolkinderen en 520         

leraren. En daarvoor zijn wij op zoek naar fondsen. 

Onze partners:  

• Arusha Urban Water Supply and Sanitation  Authority (AUWSA) • Rotary Club of Arusha 

(district 9211) • Water for Life • Rotary Clubs in Nederland 

Geef kinderen een toilet en veilig drinkwater, geef kinderen een 

toekomst! Kijk voor meer informatie op  

www.waterforlife.nl/rotary-school-wash-arusha 

Stichting Water for Life 

Water for Life is opgericht door Nederlandse 

drinkwaterbedrijven omdat zij niet werkeloos 

willen toekijken. Zij ondersteunen drinkwater-

bedrijven in Afrika en Azië, omdat iedereen 

recht heeft op drinkwater en een toilet. 


