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Wandelen voor Water is de landelijke 
sponsorloop waarbij basisschool- 
leerlingen van groep 7 en 8 ervaren 
hoe de toegang tot schoon drinkwater 
verschilt in Nederland en Afrika. Tijdens 
Wandelen voor Water lopen de  
Nederlandse leerlingen 6 kilometer  
met 6 liter water op hun rug, om zo 
geld in te zamelen voor waterprojecten 
op basisscholen in Kenia, Oeganda en 
Tanzania. Hiermee krijgen ze op een 
leuke en leerzame manier inzicht in de 
waterproblematiek en ervaren zij wat 
de dagelijkse realiteit is voor hun  
leeftijdsgenoten in Afrika. 

Problematiek
Voor ons is het heel normaal: veilig drinkwater uit de kraan, 
toiletten op school en in huis en goede dagelijkse hygiëne. 
Helaas is dit niet overal zo vanzelfsprekend: nog steeds hebben 
wereldwijd 2,5 miljard mensen geen toegang tot een schoon 
toilet en hebben 1,8 miljard mensen geen toegang tot veilig, 
schoon water. Dit geldt ook voor veel kinderen en hun families in 
Kenia, Oeganda en Tanzania – landen die kampen met veel 
droogte en/of een tekort aan veilig water. Het weinige water dat 
er is komt vaak uit vervuilde bronnen en de sanitaire voorzienin-
gen zijn, net als goede dagelijkse hygiëne, eerder uitzondering 
dan regel in de kwetsbare gebieden.

Kinderen in deze gebieden zijn dagelijks vaak wel 3 uur bezig 
met het halen van water, waardoor ze minder vaak naar school 
kunnen en ze zich minder kunnen ontwikkelen. Daarnaast 
verspreiden ziektes zich snel zonder toegang tot basisvoor-
zieningen als toiletten, schoon drinkwater en hygiënische kennis: 
iedere dag sterven er wereldwijd 13.700 mensen aan de 
gevolgen van diarree en andere door vervuild water veroor-
zaakte ziektes.  

Omdat een gezonde basis essentieel is om jezelf te 
ontwikkelen en uit armoede te komen, investeert 
Simavi hierin. Dit doen we voor én met de inwoners 
van kwetsbare gebieden in Afrika en Azië, op het 
gebied van schoon drinkwater, dagelijkse hygiëne en 
veilige en bewuste zwangerschappen. Door onze 
grondige aanpak en door onze samenwerking met 
lokale gemeenschappen en overheden, zijn de 
resultaten blijvend.

Kenia Oeganda Tanzania

Bevolking onder de armoedegrens 43% 38% 36%
Bevolking zonder toegang  

tot sanitaire voorziening
70% 66% 92,5%

Bevolking zonder toegang  
tot veilig drinkwater

38% 29% 56%
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WASH & learn-programma

Met Wandelen voor Water verminderen 
we het aantal mensen dat getroffen 
wordt door ziektes die veroorzaakt 
worden door vervuild water. Dit doen 
we door de toegang tot schoon  
drinkwater en sanitaire voorzieningen 
te verbeteren en door de kennis over 
dagelijkse hygiëne (zoals handenwas-
sen) te vergroten. Deze aanpak is 
onderdeel van het WASH & Learn- 
programma, waarin naast water- en 
sanitaire voorzieningen ook leren  
centraal staat. Daarnaast is de samen-
werking tussen partners en de lokale 
bevolking een belangrijke pijler van  
het programma. 

Het WASH & Learn-programma van Simavi in 
Oost-Afrika richt zich op huishoudens, scholen (en 
andere openbare plekken) en lokaal ondernemer-
schap. Het doel is in alle landen hetzelfde: het 
verbeteren van de gezondheid van schoolkinderen 
en hun families. Door het aanleggen van voorzienin-
gen in zowel de scholen als de dorpen, wordt de 
hele gemeenschap erbij betrokken. Het stimuleren 
van lokaal ondernemerschap zorgt er op zijn beurt 
weer voor dat mensen zelfvoorzienend worden en 
kunnen werken aan hun economische ontwikkeling. 
Zo werken we aan een duurzame verandering. 

Doordat binnen ieder land een ander punt van het 
programma wordt benadrukt, hebben ze allemaal hun 
eigen expertise. Hierdoor kunnen de lokale partners 
van de verschillende landen veel van elkaar leren. 

KENIA
In Kenia is Simavi in de streken Teso en Nambale actief. Deze 
horen bij de Busia-regio, in het zuidwesten van het land. 

Door dit programma maken er 1.800 schoolkinderen en  
660 huishoudens gebruik van water- en sanitaire voorzieningen 
en krijgen ze educatie over het belang en het onderhoud 
hiervan. Hiermee zorgen we voor een toename van het aantal 
naar schoolgaande kinderen. Daarnaast stimuleren we door 
middel van kleine leningen 200 nieuwe ondernemers, om zo 
economische ontwikkeling te bevorderen. Al deze activiteiten 
dragen bij aan een verbetering van de levensstandaard van de 
lokale bevolking. 

Een belangrijk punt van het WASH & Learn-programma in Kenia 
is financiële duurzaamheid. Mensen kunnen hun water via een 
pre-paid-systeem ophalen bij kiosken of thuis en op school 
bijvullen. Door deze doorlopende bijdrage van de bewoners, 
kunnen de faciliteiten ook op de lange termijn worden onder-
houden. 

Doordat we samenwerken met de lokale partners en dorps-
leiders, wordt de kennis door de bewoners zelf aan elkaar 
overgebracht. Zo worden er bijvoorbeeld trainingen gegeven 
aan de schoolleiding en vrijwilligers uit de gemeenschappen, die 
hun nieuwe vaardigheden vervolgens weer verspreiden onder 
hun leerlingen. Dit is de kracht van onze aanpak: het faciliteren 
van betrokkenheid door de bevolking zelf. 

Wandelen voor Water  
Kenia, Oeganda en Tanzania 
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Kenia, Oeganda en Tanzania
Door het WASH & Learn-programma hebben in totaal 19.380 scholieren op 40 scholen  
en 26.470 mensen in 40 gemeenschappen toegang tot veilige en schone sanitaire  
faciliteiten (waterpunten, regenwatertonnen, toiletblokken, etc.) gekregen. Daarnaast 
worden er 200 lokale ondernemers ondersteund. 

25 x 
Handenwas-
voorzieningen

60 x 
Drinkwater-
voorzieningen

83 x 
dorpen met 
training  
vrijwilligers, 
gezondheidsclubs

40 x 
Toiletblokken

Helpt u mee?

€ 50
per stuk

€ 57
per stuk

€ 173
per team

€ 3.850
per stuk

€ 5.755
per stuk
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Samen met u kunnen we  19.380 kinderen en  
26.470 mensen uit de  gemeenschappen een gezonde 

basis geven!
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Wandelen voor Water  
Oeganda

OEgANDA
In Oeganda is het WASH & Learn-programma actief 
in het westen van het land, in de regio’s Kabarole en 
Kibale. De gebouwde voorzieningen dragen  hier bij 
aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn 
van 11.580 basisschoolleerlingen en –docenten en 
8.870 inwoners van de omringende gemeenschap-
pen. Naast het plaatsen van voorzieningen, is er ook 
veel aandacht voor voorlichting over hygiëne. Hier 
wordt op de scholen en in de dorpen veel aandacht 
aan besteed. Deze voorlichting zorgt er uiteindelijk 
voor dat 30.450 mensen zelf aan een gezonde basis 
kunnen werken. 

In Oeganda wordt er binnen het programma extra 
aandacht gegeven aan voorlichting over menstruele 
hygiëne, waarbij de vrouwen en meisjes bijvoorbeeld 
leren hoe ze van lokale materialen maandverband 
kunnen maken. Want wanneer ze beschikken over 
goede voorzieningen en kennis, kunnen ze naar 
school blijven gaan. Kinderen hebben een directe rol 

in het programma. Ze worden gestimuleerd om als sleutel- 
figuren op te treden en hun opgedane kennis met familie en 
vrienden te delen. Ook ouders worden nauw betrokken bij het 
WASH & Learn-programma. Zo krijgen ze bijvoorbeeld voor- 
lichting over hoe ze kunnen sparen voor het onderhoud van 
schoolvoorzieningen via een spaargroep. 

Om ervoor te zorgen dat de veranderingen duurzaam zijn, zijn 
er 3 innovatieve onderdelen in het programma opgenomen. 
Allereerst is er het betaalsysteem, waarbij dorpelingen iedere 
keer dat ze water halen een kleine bijdrage leveren voor het 
onderhoud van de watervoorzieningen. Daarnaast worden 
bouwopdrachten voor sanitaire voorzieningen voortaan profes-
sioneel aanbesteed door de lokale partners en overheden aan 
lokale ondernemers. Tenslotte zorgen deze lokale ondernemers 
voor de promotie van waterfilters binnen hun gemeenschappen. 
Deze filters zorgen ervoor dat water niet gekookt hoeft te 
worden voordat het gedronken kan worden, waardoor er 
minder brandhout gebruikt wordt. Op deze manieren  draagt 
WASH & Learn binnen Oeganda bij aan een duurzame verbete-
ring van de gezondheid. 



E. sandra.vanderwilligen@simavi.nl 
www.simavi.nl/wandelenvoorwater

Wandelen voor Water  
Tanzania

TANZANIA
In Tanzania werkt Simavi met het WASH & Learn-
programma in de regio’s Tabora en Dodoma, in het 
noordwesten en midden van het land. In deze 
kwetsbare gebieden duren droogteseizoenen vaak 
wel 7 maanden en zijn de drinkwatervoorzieningen 
het minst ontwikkeld. Hier werken we in 13 gemeen-
schappen en op 15 scholen aan toegankelijke en 
duurzame voorzieningen, zoals diepe waterputten 
en watertappunten. Hiermee bereiken we  
8.385 mensen in de regio. Daarnaast bereikt het 
programma 6.000 leerlingen en docenten en  
11.000 dorpsbewoners met voorlichting over water 
en hygiëne. 

Om te zorgen dat de gebouwde voorzieningen 
worden onderhouden en ook in de toekomst nog 

kunnen worden gebruikt, worden er spaargroepen en een 
servicecentrum opgericht. Wanneer er bij het centrum aan-
gegeven wordt dat er een reparatie nodig is, worden de lokale 
overheden hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een lokale 
ondernemer ingezet om de reparatie uit te voeren. Dit is een 
duurzame oplossing, omdat de gemeenschap op deze manier 
zelfstandig wordt.

Er wordt binnen de gemeenschappen gebruik gemaakt van 
theaterstukken om op een speelse manier kennis over te 
dragen op de inwoners. Hiermee worden er in 30 dorpen 
30.000 mensen bereikt. Ook worden er commissies opgericht 
die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer en onder-
houd van de voorzieningen. Daarnaast trainen we met onze 
geïntegreerde aanpak 17 watercommissies op het gebied van 
financieel management en businessmodellen. 
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Wandelen voor Water 
Kenia, Oeganda en Tanzania. 

Kijk op 
www.simavi.nl/wandelenvoorwater 

en doe mee!


