Wandelen voor Water
Woensdag 19 maart 2008
School De Nieuwe Wereld
(Weidevenne)
Hans Aupers tekst / Jaap Bos fotografie

Toen de ‘lopers’ arriveerden hadden René Winkelaar en Kees Oudewortel er al
een paar uurtjes opzitten. De route uitgezet met pijlborden, waarop de logo’s van
Rotary en Aqua4All. En de geluidsinstallatie opgesteld. Alles tot in de puntjes
nagelopen.
Precies om 10 uur kwamen de kinderen de school uit en bij elke scheut kinderen
werd een loper gevoegd, kompleet met fluorescerend hesje. De kinderen kregen
toch al gauw het gevoel dat die 6 kilo water in het blauwe rugtasje best pittig
was. Leuk om te zien was, dat sommige stoere en wat forser gebouwde
klasgenoten er af en toe even een tweede tasje bijnamen van een wat minder
robuust uitgevallen kind. Het was een vrolijke boel en het enige dat de lopers
goed in de gaten moesten houden was dat er goed links van de weg werd
gelopen.
Op drukke oversteekplaatsen zagen we bekende gezichten vermomd als
verkeersregelaar. Zij keken daar behoorlijk serieus bij.
Al na twee kilometer was de eerste pleisterplaats
met frisdrank en sultana’s en Jan Lucas vermomd
als EHBO’er. Hij had zich voorbereid op reanimatie
en schijnt één blaar te hebben behandeld. Fotograaf
Jaap Bos stond op de vreemdste plaatsen langs de
route zijn werk te doen. De lopers beschikten allen
over een hamsterdraagtas van AH waarin het door
de kinderen geproduceerde afval werd verzameld.
Bij één kind hebben wij er met succes bij
aangedrongen op besmuikte wijze een fles water
leeg te laten lopen, hetgeen een kwart in de last
scheelde. Het liep allemaal gesmeerd, er was een
opklaring van ruim 2 uur, er hingen wel dreigende buien maar die maakten een omweg.
Bij aankomst op school kregen de kinderen een
sleutelhanger als aandenken en het rugzakje mochten ze
houden. Voor de lopers, verkeersleiders en organisatoren
stond de koffie klaar en had Joke Bond, die als
hoofdorganisator best een Rotarypluim verdient, het eindbedrag paraat. Uw reporter van dienst hield als waterpromotor een afsluitend dankwoord, dat na elke volzin door
enthousiast applaus werd onderstreept. In dat toespraakje
staat ook het bedrag dat de kinderen met hun Wandelen voor
Water bijeen hebben gesponsord. U leest het hieronder.
Sommigen van ons denken daar anders over maar ik vond
het een prachtig initiatief van onze Rotaryclub, waarbij veel
leden waren betrokken. Echt handen uit de mouwen, voor
Wereldwijd Drinkwater.
“Beste meiden en mannen van groep 7 en 8
Op deze dag na wereldwaterdag hebben jullie z’n 105en 6 kilometer gelopen met 6 liter of kilo water
op je rug. Een mooie prestatie.
Nadat jullie onlangs een speciale les hebben gekregen over de grote drinkwaterproblemen op onze
wereld snappen jullie dat nu een beetje en ben je er meer bewust van dat veel kinderen in
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Zuid Amerika dat iedere dag moeten doen. Vaak moeten ze
nog veel meer kilometers lopen en met meer gewicht op hun rug.

Daarom hebben ze geen tijd om naar school te gaan. Jullie gelukkig wel.
Overal in het land wordt rondom wereldwaterdag door schoolkinderen gewandeld maar in onze regio
tot nu toe helemaal niet. Daar hebben we nu een mooi beginnetje mee gemaakt en we willen graag
dat er de komende jaren steeds meer schoolkinderen in Purmerend, de Beemster, Edam, Volendam
en Monnickendam gaan wandelen voor water.
Wij als Rotaryclub Purmerend vonden het leuk dit te organiseren samen met Aqua4All, de samenwerkende waterleidingbedrijven. Ik denk dat een compliment aan de organisatie, de begeleiders en
verkeersregelaars langs de route, de EHBO ook, op z’n plaats is.
Zonder de medewerking van jullie juffen en meesters was dit ook allemaal niet gebeurd. Wij hopen
ook volgend jaar weer op ze te mogen rekenen.
Veel dank gaat natuurlijk uit naar iedereen die ervoor heeft gezorgd dat er zoveel geld is opgehaald.
Met jullie wandeling van vandaag is bij elkaar ruim 4900 euro opgehaald en dat is een prachtig
resultaat. Dat geld, dat wordt verdubbeld door Aqua4All, gaat rechtstreeks naar de S.O.G Aktie
Ethiopië voor schoon drinkwater en sanitatie bij een school.
Onze allergrootste complimenten gaan uit naar jullie van school De Nieuwe Wereld.
Jullie hebben het toch maar gedaan. Applaus ! ”

Clubprogramma

25 maart

DI

: Arnold van der Lee, vertelt over zijn Fietstocht over de Wereld

1 april

DI

: Anita Palma CWI Purmerend

8 april

DI

: 17.45 – 21.00 uur Bezoek Waterlandziekenhuis

15 april

DI

: Harmen Lambers, Levensbericht

22 april

DI

: Young Rotarians

