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Voorwoord 

Zeer gewaardeerde ondersteuner of belangstellende, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting Waterpas 

over 2016. We zijn heel blij dat het in 2015 weer gelukt 

is om ons drinkwaterproject gaande te houden. 

Daarmee dus de arme scholen en tehuizen van gratis 

zuiver drinkwater te voorzien!! En dat ondanks de 

economische stagnatie en de niet altijd meewerkende 

overheid in Kenia.  

Omdat de kinderen heel veel baat hebben bij schoon 

drinkwater: - minder ziekte en schoolverzuim – betere 

studieresultaten – realisering toekomstdromen, blijven 

wij hen steunen. 

In deze leesbrief leest u over de ontwikkelingen daar 

(Kenia) en de mogelijkheden hier. We hopen ook dit 

jaar een beroep op uw support te mogen doen 

Namens alle betrokkenen, 

 

Erik Juch, voorzitter 

 

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

onze website www.stichtingwaterpas.nl  ) 

 

Ambassadeurs- en partners avond bij 

Oasen 

Maandag 8 februari 2016 hebben we een geweldige 

avond beleefd samen met ambassadeurs- en partners 

van Stichting Waterpas. 

Een heerlijk verzorgde maaltijd, update over Stichting 

Waterpas en een inspirerend filmpje van de nieuwe 

Directeur van Dutch Water Limited;  Udo Uiterwijk. 

Aansluitend werden we meegenomen, op het 

Waterzuiveringsstation De Laak in Lexmond, in de 

wereld van het Nederlandse drinkwater door Oasen. 

 

 

Onze speciale dank gaat uit naar onze gastheren 

Jeroen Smaal & Walter van der Meer voor deze 

topavond. 

 

http://www.stichtingwaterpas.nl/


     
 

 

Port Reitz 

Port Reitz is een school voor gehandicapte kinderen. 

De school heeft 300 leerlingen die lichamelijk 

gehandicapt zijn en/of geestelijk- en lichamelijk 

gehandicapt zijn. Stichting Waterpas doneert via Dutch 

Water Limited gemiddeld 1 x per week 4.000 liter 

Healthy Drinking Water aldaar. Dat wordt bijzonder 

gewaardeerd. Als we dat niet zouden doen zou men 

terugvallen op borehole water of opgevangen (en 

eveneens vervuild) regenwater. 

   

 

Productie en distributie van schoon 

drinkwater in Mombasa (Kenia) door 

DWL 

Udo Uiterwijk, Directeur van Dutch Water Limited, legt 

in bijgaande video uit hoe DWL in Mombasa schoon 

drinkwater produceert. 

 

Zakjes drinkwater 

DWL is nu ook zakjes met water gaan verkopen. 

Hoeveelheden van 300 en 500 ml kunnen zo makkelijk 

door de klanten worden meegenomen. Helaas 

betekent dit echter wel dat deze verpakking in het 

milieu terecht komt. Men werkt nu aan een 

programma om dit te compenseren, wat deels dus al 

wordt uitgevoerd door het hergebruiken van oude 

jerrycans, die normaal gesproken werden weggegooid. 

  

https://youtu.be/0TifLKK_cwo


     
 

 

Nieuwe sponsormogelijkheid 

Dutch Water levert gezond drinkwater tegen een 

betaalbare prijs aan de bevolking rondom Mombasa in 

Kenia. Daarnaast kunnen scholen en weeshuizen 

worden voorzien van gezond drinkwater door de 

bijzonder gewaardeerde steun vanuit Stichting 

Waterpas. 

Vanuit de fabriek worden ca. 12 distributiepunten in 

het grote gebied bevoorraad die als warehouses 

functioneren. Dat gebeurt met vrachtwagens. Vanuit 

deze distributiepunten worden zo’n 3.000 winkeltjes 

bevoorraad met zogenaamde TukTuk’s (kleine Piagio 

driewielers). Dutch Water huurt deze TukTuk’s inclusief 

chauffeur per rit die gemaakt wordt om water af te 

leveren. 

Omdat het goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter 

is wil Dutch Water graag haar ingehuurde TukTuk vloot 

langzaam gaan vervangen door eigen vervoer in de 

vorm van de hieronder afgebeelde ‘gemotoriseerde 

driewieler’. Dit transportmiddel heeft als groot 

voordeel dat het 2x zoveel water kan transporteren als 

de TukTuk’s, waardoor minder- en ook nog eens 

goedkopere ritten mogelijk worden. De Supermans zijn 

bovendien erg geschikt voor het ‘uitdagende wegdek’ 

van de meeste Keniaanse wegen. 

 

Dutch Water zou graag een aantal driewielers, zoals 

hierboven afgebeeld, aanschaffen en zoekt daarvoor 

sponsorgeld. De totale kosten voor 1 driewieler 

bedragen ca. € 3.500. Vanzelfsprekend zal uw 

bedrijfsnaam in de bestickering helder zichtbaar zijn. 

Nieuwe jerrycans 

DWL (Dutch Water Limited) is inmiddels helemaal 

overgeschakeld op de nieuwe jerrycans. In 1e instantie 

gebruikte DWL alleen nieuw materiaal hiervoor. Maar 

proeven met het versnipperen en smelten van oude 

jerrycans zijn dusdanig positief verlopen, dat ze 

inmiddels alleen maar oude jerrycans gebruiken om 

nieuwe te maken. Dit is goedkoper en beter voor het 

milieu! 

 

Unibarge schenking 

Namens Unibarge The Netherlands is er een mooi 

bedrag ad € 1.000,00 geschonken aan Stichting 

Waterpas ter ere van hun 10-jarig jubileum. 

Onze dank gaat uit naar Unibarge die haar relaties de 

vrije keus liet om zelf een goed doel uit te mogen 

kiezen. En hiermee kunnen weer 100 kinderen een 

heel jaar lang voorzien worden van schoondrink water, 

het begin van een gezonder leven. 

  



     
 

 

Willem Lageweg MVO Nederland 

Op dinsdag 28 juni heeft een symposium plaats 

gevonden ter gelegenheid van het afscheid van Willem 

Lageweg als directeur-bestuurder van MVO Nederland. 

Willem Lageweg is na een jarenlange carrière bij de 

Rabobank sinds 2006 directeur van MVO Nederland. 

MVO Nederland is de nationale kennis- en 

netwerkorganisatie op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen waar ruim 2200 bedrijven 

bij zijn aangesloten. MVO Nederland is het grootste 

MVO-bedrijvennetwerk van Europa. In 2014 lanceerde 

hij Ambitie 2020, een programma met als doel 

Nederland een wereldvoorbeeld te laten zijn van een 

circulaire en inclusieve economie. Hij gelooft in de 

kracht van bedrijven om hierin een voortrekkersrol te 

spelen en stimuleert vanuit MVO Nederland 

vele innovatieprojecten, waaronder Stichting 

Waterpas. 

 

 

Tijdens het symposium is hij geridderd als Officier in de 

Orde van oranje Nassau. Stichting Waterpas werd 

hierbij ook nog genoemd. Gefeliciteerd met deze 

prachtige onderscheiding! 

 

 

 

Prachtige metalen drinkbidons! 

In tegenstelling tot in Kenia is ons drinkwater in 
Nederland van uitstekende kwaliteit en heerlijk om te 
drinken. We weten ook dat het eigenlijk onzinnig is om 
in Nederland water uit flessen te kopen. Niet alleen 
vanwege de kosten maar zeker ook vanwege de 
negatieve milieu-impact van plastic flessen en de CO2-
uitstoot die vrijkomt bij het transport. 
 
Een mooie bidon kan dus uitkomst bieden..... Zeker als 
daarmee reclame gemaakt wordt voor Stichting 
Waterpas en DWL, en voor uw bedrijf! 
 
Deze bidons zijn nu te bestellen als promotioneel 
materiaal voor uw bedrijf. Hiermee kunt u ook uw 
relatie met Stichting Waterpas visueel maken. 
Indicatieprijs bij 100 stuks is 6,95 Indien interesse 
neem contact op met Erna Truijens 
(info@stichtingwaterpas.nl) 
 

 
 

  

http://mvonederland.nl/ambitie2020
http://www.trouw.nl/tr/nl/32364/De-Duurzame-100-2015/integration/nmc/frameset/duurzame-100-2015/ranglijst.dhtml?personID=78
mailto:info@stichtingwaterpas.nl


     
 

 

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

