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- Waterpas bezoekt project in Mombasa 

- Vernieuwde drinkwaterfabriek Dutch Water 

- Citaten van reisgenoten Kees Kok en Willem 

Lageweg (ambassadeur)  

- Sponsoring 

- Secretariaat  

Waterpas bezoekt project in Mombasa 
Van 17 tot 24 november zijn Erik Juch en Michiel de 

Haan (bestuursleden van Stichting Waterpas) en drie 

ambassadeurs van de Stichting : Jan Kat (o.a. 

DekaMarkt), John Brands (Country Manager Coca Cola) 

en Willem Lageweg (directeur MVO Nederland)  op 

bezoek geweest bij een aantal projecten en de 

vernieuwde DWL-fabriek in Mombasa. Uiteraard op 

eigen kosten. Ook hebben we een 3-tal Nederlandse 

bedrijven bezocht in de regio Naivasha: Florensis 

(plantenkweker), Van den Berg Roses (rozen) en Ubbink 

(zonnepanelen). Daarnaast hebben we een diner gehad 

bij de ambassadeur in Kenia (Joost Reintjes), die ook 

ambassadeur is van Stichting Waterpas. 

De Glee Needy basisschool 

Van de projecten hebben we bezocht: - de Glee Needy 

basisschool voor echt arme kinderen in Mtwapa. (zie 

foto). De directrice Conny vertelde hoe blij ze is met het 

drinkwater dat de school van Stichting Waterpas krijgt. 

De gezondheid van de kinderen is enorm verbeterd en 

de schoolresultaten zijn gestegen. 

  

Veel kinderen krijgen zo een betere toekomst! Eén meisje 

zit inmiddels op de University! 

 

Dickson Children Centre 

Ook waren we te gast bij het Dickson Children Centre 

(kinderhuis), geleid door Ria en Matheka. Indrukwekkend 

om te zien hoe kinderen daar een veilige en liefdevolle 

opvang krijgen. We zijn blij daar ons steentje (gratis water) 

aan te kunnen bijdragen.  

 

Zie ook www.s2sfoundation.org 

http://www.s2sfoundation.org/


     
 

 

Het Onesimus Boy Centre 

Het Onesimus Boy Centre geeft jongens van 12 tot 18 

jaar een tweede kans. Zij leefden “in the street” van 

Mombasa en krijgen hier de begeleiding om weer iets 

van hun leven te maken. Ook zij ontvangen gratis 

drinkwater via Stichting Waterpas.

  

 

Vernieuwde drinkwaterfabriek Dutch 

Water 
De fabriek van Dutch Water is het afgelopen jaar 

grondig verbouwd en vernieuwd.  

De fabriek staat op een klein stuk grond en met de 

gestegen productie vroeg dat om een efficiëntere 

logistieke stroom. Er is op bijna de hele fabriek een 

extra verdieping gebouwd. Ook is er een speciale hal 

voor de jerrycan- en doppenmachine, die is 

geschonken door de Achmea Foundation. Bovendien 

is er een extra “reversed osmose-unit” (waterfilter) 

geplaatst voor grotere productiecapaciteit van 

drinkwater (tot 100.000 liter per dag). Er is nu een 

ruimere hygiënische productielijn, waar het water in 

jerrycans wordt gedaan. Ook is er een nieuwe kantine 

(maaltijden) en toilet/douche gelegenheid (hygiëne). 

Alles is schoon en dat is bijzonder in Afrika! De lokale 

werknemers zijn trots op hun werk. 

Donderdag 21 november was de feestelijke opening 

door de gouverneur van de provincie die, samen met 

de oprichters van DWL, het lint doorknipte 

 

 

Voor alle duidelijkheid: DWL produceert drinkwater en 

verkoopt dat voor een zo laag mogelijke, nog net 

rendabele prijs. Eventuele winst blijft in Kenia en 

wordt daar geherinvesteerd. Stichting Waterpas koopt 

bij DWL water wat vervolgens door DWL geleverd 

wordt bij onze projecten.  

  



     
 

 

Citaten van reisgenoten 
 “De bevolking wil graag werken, maar de 
werkgelegenheid is erg schaars. Buitenlandse partijen, 
met name vanuit het bedrijfsleven, leveren voor een 
klein deel van de bevolking banen, huisvesting, scholing 
en medische verzorging op. De hygiënische 
omstandigheden zijn voor de meesten nog steeds 
dramatisch. Het meeste “drinkwater” is niet voor 
consumptie geschikt en wordt in het beste geval 
gekookt voor gebruik. Veel mensen worden er ziek van! 
Een verontrustend gevolg is dat kinderen op school zich 
niet goed kunnen concentreren. 
 
Ik heb met eigen ogen gezien hoe hierin, met financiële 
steun van Stichting Waterpas, verandering wordt 
gebracht. Daarom doet Stichting Waterpas ook een 
beroep op u om nog meer te kunnen doen voor de 
lokale bevolking. Ook ik doe van harte mee! “ 
(Kees Kok) 
 
 “Bernard is 16 jaar. De laatste 8 jaar woont hij in het 
Onesimus Boy Centre. Toen Bernard zo’n 8 jaar was had 
hij al een heel straatleven achter de rug. Lijmsnuiven, 
stelen en geweld bepaalden de dag van dit arme kind. 
Totdat ds. Matheka contact met hem maakte en hem 
uitnodigde in het opvanghuis te komen wonen. De 
Bernard van nu lijkt in niets meer op de Bernard van 
toen! Hij staat nu op de drempel van een academische 
studie. Hij is een talent en een doorzetter.  
De kracht en ambitie die jongens als Bernard nu 
uitstralen zijn een geweldige “beloning” voor de 
bijdragen van S2S en Stichting Waterpas. Uw geld wordt 
op een uitstekende manier besteed. Ik heb dat met 
eigen ogen gezien. “  
(Willem Lageweg) 
 

Sponsoring 
In het afgelopen jaar hebben weer vele particulieren, 
scholen, kerken en bedrijven Stichting Waterpas 
gesteund. We leveren nu ongeveer 12.000 liter per dag. 
Dat betekent dat we zo’n 15.000 kinderen van schoon 
drinkwater voorzien en hen op deze manier de kans 
geven om betere schoolresultaten te behalen. Namens 
deze kinderen:  
 
HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! WE HOPEN DAT U 
ONS OOK IN 2014 WILT BLIJVEN STEUNEN. 

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 

Secretariaat 
Na 4 jaar het secretariaat verzorgd te hebben is Jolanda, 
vanwege de geboorte van haar derde kind, gestopt als 
secretaresse van Stichting Waterpas. Voorlopig worden de 
taken overgenomen door Piet Visser. 

Het nieuwe adres van de stichting 

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

