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Voorwoord 

Voor allen die Stichting Waterpas een warm hart 

toedragen, 

De wereld is onrustig. Steeds meer mensen beleven 
bestaansonzekerheid! In Afrika is dit niet anders. Op 
veel plaatsen staan welvaart en veiligheid onder druk. 
De enige hoop op een betere toekomst is een gezonde 
en goed opgeleide nieuwe generatie. En juist daar 
draagt Waterpas haar steentje bij. Door het uitdelen 
van gezond drinkwater aan arme opgroeiende 
kinderen op scholen, in opvang- en ziekenhuizen 
dragen we bij aan hun gezondheid! 
 
Minder ziekte betekent minder absentie op school en 
daardoor betere resultaten. Sinds 2008 hebben al 
tienduizenden kinderen hiervan kunnen profiteren. 
Daarom zijn we onze trouwe sponsoren zeer dankbaar. 
We nemen ons petje af voor de werkers van DWL ter 
plaatse. 
 
Namens alle vrijwilligers van St Waterpas groet ik u, 
 

Erik Juch, voorzitter 

 

P.S.  naast deze nieuwsbrief vindt u veel informatie op 

onze website www.stichtingwaterpas.nl  ) 

 

Ambassadeurs- en partners avond bij 

Douwe Egberts 

                                                                               
Save the date:  
Op maandag 23 januari 2017 
houden we onze jaarlijkse Partner- 
en Ambassadeursbijeenkomst van 
Stichting Waterpas. Ontvangst 
vanaf 17.30 uur. 
 
Ook deze keer weer op een prachtige locatie: Douwe 
Egberts in Utrecht, waar we o.a. een rondleiding zullen 
krijgen. Met dank aan onze ambassadeur John Brands. 
 
Afgelopen jaar was behoorlijk hectisch in Mombasa en 
daarom zijn we verheugd dat Udo Uiterwijk, de 
directeur van DWL, aanwezig zal zijn om ons bij te 
praten. 
 

Donatie van Oranje-Nassau school 

 
Tijdens de startdienst werd gecollecteerd voor de 
Stichting Waterpas. Dit heeft het bedrag van € 772,29 
opgebracht en zal door de VCOS worden verdubbeld.  
Dank voor uw bijdrage!  

 
 

  

http://www.stichtingwaterpas.nl/


     
 

 

Partner aan het woord 

Schoon drinkwater - voor ons de gewoonste zaak van 

de wereld  

Wij Nederlanders zijn bevoorrecht met het schoonste 

drinkwater van Europa en misschien wel van de 

wereld.  

Wij kunnen op verschillende plaatsen in ons huis de 

waterkraan opendraaien en het water onbeperkt 

drinken zonder ziek te worden. Voor ons de gewoonste 

zaak van de wereld. Diezelfde wereld die voor 

tweederde uit water bestaat, merendeel zout water, 

maar met tal van technieken tot lekker fris schoon 

drinkwater kan worden gemaakt. 

Schoon drinkwater zou een recht voor ieder mens 

wereldwijd moeten zijn maar helaas prevaleren de 

belangen in ondermeer de olie en wapenindustrie 

boven die van schoon drinkwater. Gelukkig zijn er 

fantastische initiatieven zoals DWL om de wereld te 

laten zien dat je ook in Kenia schoon drinkwater kan 

maken ook al lijkt dit een ‘schone druppel op een 

gloeiende plaat’. 

Wie zijn wij? 

Wij van Control Techniques Leroy-Somer met 60 

medewerkers aan de Kubus 155 in Sliedrecht zijn vanaf 

januari 2017 onderdeel van het Japanse NIdec met 

meer dan 100.000 medewerkers wereldwijd.  

 

Wij zijn producent en leverancier van elektrische 

aandrijvingen en besturingen te gebruiken in 48 

branches uiteenlopend van agri, machinebouw, zware 

staalindustrie, maritiem, offshore, pompen, 

ventilatoren, theatertechniek, voeding, transport tot 

water. Met producten zoals draaistroom-, 

gelijkstroom- en servomotoren en generatoren in laag- 

en middenspanning, frequentieregelaars, 

gelijkstroomregelaars, servoregelaars en softstarters. 

Producten van miniwatts tot mega kilowatts en van 

minimotor voor in de telefoon tot totaaloplossingen 

voor de zwaarste staalindustrie.  

 

Waarom sponsoren wij DWL/St. Waterpas? 

Toen wij in 2012 in contact kwamen met Stichting 

Waterpas en het initiatief om schoon drinkwater van 

de DWL-fabriek op basis van sponsoring beschikbaar te 

stellen om kinderen op scholen en in wees- en 

ziekenhuizen was dat voor ons de ‘juiste druppel’ die 

volledig past bij het recht op schoon drinkwater voor 

ieder mens wereldwijd. Daarbij de zekerheid dat elke 

euro goed wordt besteed maakt ons blij een klein 

beetje te mogen bijdragen aan dit mooie project en 

aan de gezondheid van de kinderen in en rondom 

Mombasa Kenia. Laten we toasten ‘met schoon 

drinkwater’ op een gezonde toekomst voor ons allen 

en bedenken dat vele druppels uiteindelijk toch een 

waterval maken.  

Arjan Bakker 

Control Techniques Leroy-Somer 

 

 

   



     
 

 

Ambassadeur aan het woord 

Een bezoek aan Dutch Water Limited in Mombasa, 
samen met mijn vrienden en mede ambassadeurs 
Michiel de Haan, Jan Evert Post en Henk Jan 
Witteveen, maakte diepe indruk op mij.  
 
Onze planeet bestaat voor 70% uit water (en zou dus 
eigenlijk ook zo moeten heten) en ook wij mensen 
bestaan voor 70% uit water. Water geeft leven. Maar 
toch is water voor heel veel kinderen geen 
vanzelfsprekendheid. De trek naar de steden gaat met 
grote snelheid. Al in 2008 leefden meer dan 50% van 
de mensen in steden, in de toekomst is dat meer dan 
75%. Overal groeien de steden en ontvolkt het 
platteland. Maar overheden kunnen niet tijdig de 
benodigde infrastructuur voor wegen, energie, water 
en afval realiseren.  
 
Daardoor gaan kinderen in Mombasa naar school in 
een heet en tropisch klimaat zonder dat ze voldoende 
drinkwater tot zich kunnen nemen. Veel volwassenen 
in Afrika lopen ontwikkelingsachterstanden op doordat 
ze op jonge leeftijd onvoldoende goed drinkwater en 
voedsel tot zich hebben kunnen nemen. Fantastisch 
dus dat Dutch Water Limited via ondernemerschap en 
Stichting Waterpas via fondsenwerking zich daarvoor 
inzetten. Ook alle gasten op mijn 50-jarig 
verjaardagsfeest begrepen dat en deden graag een duit 
in het zakje voor Stichting Waterpas. Ik ben trots om 
ambassadeur van zo'n mooi initiatief te mogen zijn. 

 
 
Jelle de Jong 
Algemeen Directeur IVN, Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid 
  

Even voorstellen: Joëlle Schneider 

Van de droge vlaktes in Zuid-Frankrijk, waar ik ben 
opgegroeid, tot het polderlandschap van Zuid-Holland 
waar ik nu woon, ben ik me altijd bewust geweest van 
de kracht, de macht en de onmisbaarheid van water.  
 
Dagelijks zie ik in de hallen van het 
plantenexportbedrijf Royal Lemkes vele mooie en 
gezonde planten die voldoende licht, voeding en water 
van goede kwaliteit hebben gehad om te groeien en te 
bloeien. Bij Royal Lemkes werk ik in de 
verkoopafdeling, met als klanten Franse tuincentra. 
  
Toen ik van de Stichting Waterpas op mijn werk 
hoorde, besloot ik om me actiever voor de 
waterproblematiek in de wereld in te zetten. Niet voor 
planten, die het al goed hebben in Nederland, maar 
voor arme kinderen in Mombasa die – voor het groeien 
en bloeien – schoon water heel erg nodig hebben. 

 

 
 
Schenking door de Haan Verhuizingen 

 

  



     
 

 

DWL Update 

Van Dam Foundation 

De Van Dam Foundation steunt Dutch Water met de 

aanschaf van een TukTuk.  Naast het leveren van 

schoon drinkwater aan tal van scholen en weeshuizen, 

levert Dutch Water ook schoon drinkwater aan de 

minder bedeelden in Kwale, Mombasa en Kilifi. Dit 

drinkwater wordt tegen een ‘affordable price 

verkocht’.  Om de distributie mogelijk te maken, 

gebruikt Dutch Water zogenaamde TukTuk’s. Dat zijn 

Paiggio Tri-Wheelers, die zeer geschikt zijn om te 

manouvreren in de kleine straatjes van de arme 

wijken. De Van Dam Foundation heeft het mogelijk 

gemaakt dat DWL een nieuwe TukTuk kon aanschaffen, 

waarvoor wij zeer dankbaar zijn!  

 

Ganze en Bamba 

In de districten Bamba en Ganze is een hongersnood 

uitgebroken. Deze districten liggen in de buurt van de 

drinkwaterfabriek van Dutch Water. Het heeft er al 

meer dan een jaar niet geregend en er is een tekort 

aan alles………en niet in de laatste plaats aan schoon 

drinkwater. De kindersterfte is thans dramatisch hoog. 

Mensen zijn gemiddeld uren per dag bezig om in ieder 

geval vervuild ‘borehole’ water te bemachtigen om zo 

hun gezinnen te voorzien. 

Met behulp van Stichting Waterpas is er op grote 

schaal eenmalig water verstrekt aan de bevolking van 

Ganze en Bamba. DWL ontwikkeld een plan om op een 

meer duurzame manier dan eenmalige hulp, deze 2 

districten van schoon drinkwater tegen een redelijke 

prijs te kunnen leveren. 

 

Deze moeder is al 4 uur lopend onderweg om ‘vervuild’ 

water te bemachtigen in een oude 20 liter jerrycan. 

Een dagelijks ritueel!  

 

Ook het vee heeft het zwaar in Ganze en Bamba. 

Bepaald geen grazige weiden! 



     
 

 

 

Mensen in de rij bij de truck van Dutch Water om 

drinkwater te bemachtigen. 

 

Blije moeders in Ganze: zojuist voorzien van schoon 

drinkwater in 10 liter jerrycans. 

Rescue centre school, Mtwapa  

Een school voor de allerarmsten. De veelal ouderloze 

kinderen zwerven wat rond in Mtwapa en omgeving en 

krijgen op de Rescue Centre School gratis onderwijs en 

een dag structuur. Naar verloop van tijd stromen zij 

door naar het ‘reguliere onderwijs’. 

Vision of Hope school, Miritini 

VISION OF HOPE is een straatarme school in Miritine. 

De ruim 300 kinderen die de school bevolken zijn over 

het algemeen straatkinderen uit Mombasa. Dankzij 

Stichting Waterpas krijgt de school momenteel schoon 

drinkwater voor de kinderen. Met grote interesse 

kijken deze kinderen naar het plaatsen van de 

watertank. 

  

  



     
 

 

Wat kunt u doen 

In de afgelopen periode hebben weer vele 
particulieren, scholen, kerken en bedrijven Stichting 
Waterpas gesteund. We leveren nu ongeveer 4.000 
liter per dag. Dat betekent dat we zo’n 35 scholen van 
schoon drinkwater voorzien en de kinderen op deze 
manier de kans geven om betere schoolresultaten te 
behalen.  

Bedrijvenpartners 

Om enige continuïteit in onze inkomsten te krijgen – 
we moeten er niet aan denken dat we tegen scholen 
moeten zeggen dat ze geen water meer krijgen; en op 
dit moment kopen we meer water dan we aan geld 
binnenkrijgen- hebben we voor bedrijven een nieuw 
concept bedacht.  
 
Bedrijven kunnen Gouden of Zilveren Waterpas 
Partner worden als ze zich voor 3 jaar voor minimaal 
€2500 respectievelijk €1000 aan Waterpas verbinden.  
 

 
 
 
In ruil hiervoor kunnen ze zich als Waterpas Partner 
profileren, krijgen ze connectie met een school in 
Mombasa en komt een van de oprichters van DWL een 
verhaal voor medewerkers of relaties houden. Voor 
meer informatie en onze huidige partners:  
 
www.stichtingwaterpas.nl/vrienden 
 

Steun Stichting Waterpas 

Voor €10 zorgt u ervoor dat een kind een jaar lang 
schoon drinkwater krijgt. U kunt ook een hele klas of 
school sponsoren. 
 

 
 
Voor overige mogelijkheden, zie onze website.  

Stichting Waterpas 

Groen van Prinstererstraat 125 
3354 BC  Papendrecht 
 
Banknummer:  15.48.09.160 
IBAN:   NL80RABO0154809160 
BIC:   RABONL2U 
Website:  www.stichtingwaterpas.nl 
Email:  info@stichtingwaterpas.nl 

http://www.stichtingwaterpas.nl/vrienden
http://www.stichtingwaterpas.nl/wat-kunt-u-doen/sponsormogelijkheden
http://www.stichtingwaterpas.nl/
mailto:info@stichtingwaterpas.nl

