
Dit jaar gaat de opbrengst van Wandelen voor 

Water naar een basisschool in Zuid-Afrika, de 

Shishila Primary school. Een school in een 

droog gebied in het oosten van Zuid-Afrika met 

950 leerlingen die onder armoedige 

omstandigheden leven, waaronder slechte 

sanitaire voorzieningen.  

 

Speciale toiletten 

Shishila Primary school heeft acht 

watergespoelde toiletten. Alleen worden deze 

niet gebruikt door gebrek aan water. Daarom 

hebben zij ‘pit latrines’, een soort toiletten. Nou 

ja, toiletten… Een pit latrine is een gat in de 

grond met een gebouwtje er boven. Deze 

worden omgebouwd en aangesloten op een 

biogasreactor. In deze reactor worden 

afvalstoffen uit het toilet en groenresten van 

keuken en tuin door bacteriën omgezet in 

biogas. Dit gas wordt gebruikt bij het koken van 

schoolvoedsel. 

Zuid-Afrika kennen we allemaal als een land van grote verschillen tussen arm en rijk. Het 

is ook een land met gebieden waar het heel droog is. Er is weinig zoet water en veel 

mensen hebben geen of nauwelijks toegang tot schoon drinkwater. Het water dat er is, 

wordt veel vervuild door de landbouw en industrie (mijnen). Ook ontbreekt het vaak aan 

goede en schone sanitaire voorzieningen, zoals toiletten.   
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Leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in 

Nederland lopen in de week van Wereldwaterdag 6 

kilometer met 6 liter water. Ze laten zich sponsoren 

door familie, vrienden en bekenden. Met die 

opbrengst aan sponsorgelden steunen zij projecten 

in ontwikkelingslanden om de (drink)water- en 

sanitatievoorzieningen te verbeteren van 100.000 

kinderen en hun familie.  

Een pit latrine 



Het water uit de biogasreactor wordt verder 

gezuiverd in de algenreactor, waarbij de algen 

geoogst worden als meststof voor de tuin. Zo 

worden poep en plas gerecycled tot meststoffen 

en biogas om te koken. Naast de school leggen 

vrijwilligers onder deskundige begeleiding zelf 

een biologische groente- en gewassentuin aan 

die met deze ‘gratis’ meststoffen wordt bemest. 

De groenten en gewassen kunnen ze dan 

gebruiken als voedsel voor de leerlingen. De 

warme maaltijden worden dan op biogas bereid 

door de schoolmoeders. 

 

Water zo goed mogelijk gebruiken 

Als het regent in Zuid-Afrika, regent het in korte 

tijd heel hard. Het hele schoolterrein staat dan 

blank en is verspoeld. Regenwater is schoon 

water. Daarom gaan we het regenwater zoveel 

mogelijk opvangen. Dat water gebruiken de 

leerlingen weer voor hun tuinen in en rond de 

school. De overloop van de regentonnen wordt 

geïnfiltreerd in een brede plantstrook en pas van 

daaruit verspreid over het schoolterrein. Het 

afstromende water van het schoolterrein wordt 

zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de tuin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Millenniumdoelen 

Kinderen die meedoen aan Wandelen voor 

Water dragen bij aan Millenniumdoel 7 – één 

van de 8 afspraken voor een betere wereld. De 

Verenigde Naties hebben bepaald dat in 2015 

het aantal mensen dat geen toegang heeft tot 

schoon drinkwater en veilige sanitatie 

gehalveerd moet zijn.   

Ook het water dat gebruikt wordt voor het 

handen wassen wordt niet meer verspild. Het 

wordt opgevangen, op een eenvoudige manier 

gezuiverd en gebruikt voor irrigatie. Zo wordt 

water zo goed mogelijk (her)gebruikt, voor 

voedselvoorziening of voor een groenere 

omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpen 

De Shishila Primary school is één van de tien 

scholen waar het Waterschap Groot Salland en 

de gemeenten Zwolle en Dalfsen samen met 

verschillende organisaties uit Nederland én 

Zuid-Afrika een project start. De leerlingen van 

deze tien scholen verdienen schone toiletten, 

een mooie leefomgeving en gezond voedsel.  

  

De huidige toiletgebouwen 

Een klein deel van de schooltuin 

Kijk voor meer informatie op: 

www.wgs.nl 

www.wandelenvoorwater.nl 


