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Hoeven 10 maart 2015
Op woensdag morgen 18 maart in Zevenbergen zal deze sponsorloop plaats vinden. De leerlingen in
groep 7 en 8 van de basis school de Neerhof, de Regenboog en de Toren, lopen die ochtend 6 km met
6 liter water in hun rugzak.
Start 9.15 uur en finish 11.15 uur op de Markt in Zevenbergen.
2 weken geleden hebben we voor de leerlingen een gastcollege op de basisscholen verzorgd, om hen
het belang van schoon drinkwater onder de aandacht te brengen . Daarnaast hebben we hen gevraagd
om bij familie, vrienden en kennissen langs te gaan met de vraag of zij op de hoogte zijn van het feit,
dat 1.1 miljard mensen in de wereld geen toegang hebben tot schoon drinkwater?
ik wil daar wat aan doen, wilt u mij daarbij helpen?
www.wereldwaterdag.nl is een initiatief van de stichting Daily Water om meer bekendheid te geven
aan wereldwaterdag. In 1992 is deze actie in het leven geroepen om stil te staan bij het belang van
goed waterbeheer en management.
In Nederland wordt deze organisatie door Aqua for All vertegenwoordigd en
heeft een initiërende, ondersteunende en coördinerende functie om bij de
jeugd de bewustwording van water onder de aandacht te brengen. Door
sponsoring van deze enthousiaste wandelaars wordt geld verzameld voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden om waterputten te slaan voor schoon
water drinkwater en draagt bij aan het water- en sanitatie- programma van Amref Flying Doctors in
Kajiado , een gebied in Kenia, waar de Nomadische Masai leven.
Voor meer informatie www.amref.nl www.wandelenvoorwater.nl
In de week van Wereld Waterdag, die plaats vindt op 21 maart 2015, lopen in ons land dit jaar 30.000
leerlingen van ongeveer 6oobasis scholen mee. De opbrengst is bestemd voor organisaties, die
ondersteund wordt door Aqua for AlL.
Het betreft Amref Flying doctors, Simavi en ZOA.
In 2008 is Aqua for All van start gegaan met het programma van Amref Flying doctors in Kenia en in
2015 hoopt men dit programma te voltooien.
50 % van de opbrengst zal worden verdubbeld door Aqua for All , die financieel gesteund wordt
door Ministerie van Buitenlandse zaken, Wilde Ganzen, Rotary, Waterbedrijven, Gemeenten en
kleinere stichtingen.
Met vriendelijke groet,
K.H.J.Lambeek
.

