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Voorwoord 

 
Zeer gewaardeerde sponsor of geïnteresseerde lezer, 

Voor u ligt de verse nieuwsbrief van stichting 

Waterpas. Hierin leest u over de voortgang van ons 

drinkwaterproject in Mombasa, Kenia. 

Gelukkig kunnen we u melden dat de distributie van 

gratis drinkwater nog altijd prima loopt. Dankzij uw 

bijdragen in Nederland maar zeker ook door de inzet 

van Udo Uiterwijk (directeur Dutch Water Ltd in 

Kenia) en zijn vrouw Helga.  Helga bezoekt, betrokken 

als zij is, alle projectscholen en schrijft over het 

nuttige effect van ons aller inspanning. Daardoor is 

de informatie die u leest heel up-to-date! 

Meer dan 10-duizend kinderen ontvangen dagelijks 

gezond drinkwater, waardoor hun gezondheid 

verbetert en hun toekomst kansrijker is.  

Hopende op uw blijvende of nieuwe ondersteuning, 

namens de kinderen in Kenia, 

Erik Juch, voorzitter. 

 

P.S.  naast deze nieuwsbrief vindt u veel informatie 

op onze website www.stichtingwaterpas.nl 

 

Ambassadeur aan het woord 

Luisterend naar de autoradio viel me op dat wij 

Nederlanders bijna overal een competitie van willen maken. 

Een nieuw record hoorde ik de nieuwslezer brallen; we 

hebben het langstzittende kabinet ooit. De correspondent 

uit California meldde de grootste bosbrand in de 

geschiedenis. Griekenland meld dat er deze maand een 

record aan vluchtelingen aan land is gekomen. De 

politiefunctionaris vermeld in het nieuwsitem dat er nog 

nooit zoveel toeristen zijn geweest in Amsterdam. En 

tenslotte de weerman die spreekt over de koudste dag in 

decennia. Het lijkt alsof we leven van record naar record. 

We zijn zo competitief ingesteld dat we een onnozel filmpje 

of een idiote treitervlogger met een paar honderdduizend 

likes      ineens een nieuwsitem vinden.  

Wat is het dan mooi dat je ambassadeur mag zijn van twee 

idealisten die schoon drinkwater wilden gaan produceren 

voor al die mensen die GEEN stem en in onze ogen GEEN 

leven hebben. Dat je op de waterpas avonden weer de 

verhalen hoort van directie en management. Prachtig, 

ontroerend dat deze mensen zich inzetten voor het welzijn 

van de ander, zonder daar überhaupt ooit op een 

publiekelijk (digitaal) podium te staan. Die na elke tegenslag 

en eigenlijk is er geen bijeenkomst voorbijgegaan of er was 

wel weer een tegenslag te melden, gewoon doorzetten. 

Niet voor zichzelf maar voor de ander. Die eens niet op 

Steven jobs willen lijken of op zoek zijn naar disruptieve 

bedrijfsmodellen. Die niet op zoek zijn naar shareholder 

value.  

Daarom ben ik trots op Waterpas. Omdat ik mensen zie die 

bereid zijn om door te zetten ondanks tegenslag.  Omdat ze 

met schoon drinkwater letterlijk levens redden.  

 

http://www.stichtingwaterpas.nl/


     
 

 

Het enige record wat we zouden moeten willen 

verbreken, is dat we gerechtigheid (justice) willen 

voor iedereen. Een te grote uitdaging? Misschien …….  

maar verandering begint met LEF wat het meervoud 

is van LEVEN.  En daar werk ik graag aan mee, 

mensen met lef.   

Dank je wel alle medewerkers / donateurs/ 

ambassadeurs van Waterpas. Samen kunnen we het 

verschil maken. Dank voor al jullie mooie werk.  

Dank je wel alle medewerkers / donateurs/ 

ambassadeurs van Waterpas. Samen kunnen we het 

verschil maken. Dank voor al jullie mooie werk.  

Cees van der Meij  

(Director at Royal Lemkes) 

 

 

Dutch Flower Group en de Dutch 

Flower Foundation 

De Dutch Flower Group (DFG) s een familiebedrijf 

bestaande uit zo’n 30 individuele bedrijven die 

allemaal actief zijn in het beleveren van bloemen en 

planten aan groothandelaren en retailers wereldwijd. 

Met een omzet van 1,4 miljard euro is de DFG het 

grootste handelsbedrijf in de sierteeltsector: elke 

week verhandelen wij 75 miljoen stelen snijbloemen, 

10 miljoen bloemboeketten en 5 miljoen potplanten. 

Deze werkzaamheden worden verricht samen met 

2.200 collega’s. Onze bedrijven zijn gevestigd in 12 

landen waaronder Nederland, Engeland, USA, 

Columbia en diverse Afrikaanse landen. De bloemen 

en planten worden niet zelf geteeld maar komen van 

producenten in voornamelijk Nederland, Columbia, 

Ethiopië en Kenia. 

De missie van de DFG luidt: ‘Making Life Colourful’. 

Vanuit deze missie is bij de oprichting van de DFG in 

1999 de Dutch Flower Foundation (DFF) opgericht. 

Elk jaar doneren de DFG bedrijven aan de DFF en 

hiermee worden goede doelen ondersteund. Bij 

voorkeur samen met onze handelspartners en altijd 

concrete projecten die direct bijdragen tot een beter 

welzijn van de mensen. 

Als DFG streven wij evenwicht tussen de mens, het 

milieu en ons bedrijfsresultaat na. Wij geven dit 

handen en voeten in ons Duurzaamheidsbeleid. 

Hierbij richten we ons op onze verantwoordelijkheid 

in onze keten, naar onze medewerkers, naar onze 

handelspartners en naar onze omgeving. De DFF richt 

zich met name op de laatste en meer in het bijzonder 

op onze verantwoordelijkheid voor hulpbehoevende 

mensen in de gebieden waar de DFG actief is. Eén 

van deze gebieden is Kenia waar jaarlijks meerdere 

projecten financieel ondersteund worden. 

DFF en Waterpas  

Sinds een aantal jaar zijn wij sponsor van Stichting 

Waterpas. In deze periode zijn wij hier steeds 

enthousiaster over geworden. Primair natuurlijk over 

hetgeen er met de donaties wordt gedaan in Kenia. 

Secundair over de wijze waarop wij als sponsor op de 

hoogte worden gehouden van het wel en wee van de 

activiteiten; middels informatieve nieuwsbrieven en 

een jaarlijkse partnerbijeenkomst. Dit geeft ons 

vertrouwen dat de geldmiddelen goed besteed 

worden en effect hebben op de mensen die het nodig 

hebben. Onze hoop is dat we de activiteiten van 

Waterpas kunnen uitbreiden naar andere projecten 

in Kenia waar DFF bij betrokken is. 

Boudewijn Rip (Voorzitter DFF) 

 

  



     
 

 

Bericht van Dutch Water Limited 

DWL maakt roerige tijden door! Was de start van 

2017 nog veelbelovend, met name het eerste 

kwartaal, dan zorgde een vroeg intredende en 

extreme regentijd (langste- en ernstigste regens in 10 

jaar) in combinatie met een toename van niet-

belastingbetalende concurrenten en een serieuze 

economische terugval door onder meer de 

verkiezingsaanloop voor een lastiger positie van het 

bedrijf.  

 

De regentijd, traditioneel een low season voor een 

drinkwater producent, is zo goed als voorbij. De 

verkiezingen zijn, hoewel er altijd doden te betreuren 

zijn, naar Keniaanse maatstaven redelijk rustig 

verlopen en de regens maken dat de volgende 

maisoogst niet voor de zoveelste keer zal mislukken. 

Voedseltekorten in combinatie met extreem hoge 

ugali-prijzen (hét volksvoedsel bereid van maismeel) 

leidde in sommige delen van het land tot honger! 

DWL anticipeert met doortastendheid op de 

veranderende wereld om haar heen. Naast de 

domestic markt (de huishoudens in ons gebied) 

bedient DWL ook de corporate markt (bedrijven) met 

her-vulbare dispenser bottles.  

Een eerlijk bedrijf met een fantastisch product en via 

U een waargemaakte maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

Stichting Waterpas Drinkwater voor 

Scholen 

In een land waar 50% van de sterfte kan worden 

toegeschreven aan ziekten die te maken hebben met 

drinkwater, vormen kinderen (en die zijn er nogal wat hier 

in Afrika!) een bijzonder kwetsbare groep. Vele duizenden 

kinderen krijgen dagelijks op school schoon drinkwater en 

hoeven daardoor geen lessen te verzuimen door diarree of 

andere aandoeningen.  

Hoe werkt het leveren aan scholen logistiek? 

Dezelfde 2 trucks die DWL overdag gebruikt voor andere 

doeleinden, worden voor dag en dauw (dag begint hier op 

de evenaar altijd om ca. 06:15 uur en dauw is er eigenlijk 

nooit) voorzien van grote gesteriliseerde tanks (2.500 liter – 

5.000 liter) die rechtsreeks uit de fabriek worden gevuld 

met gezond Dutch Water.  

De trucks gaan met hun waardevolle lading op weg naar 

scholen waar zij het drinkwater overpompen in een 

eveneens gesteriliseerde tank van de school. Scholen 

variëren in leerlingenaantal van 300 (klein) tot 3.000 (zeer 

groot). Grote scholen worden frequenter bevoorraad dan 

kleinere scholen omdat een grote opslagtank een hygiëne 

risico met zich meebrengt en bovendien erg kostbaar is. De 

plaatsing van drinkwatertanks in scholen is zodanig gekozen 

dat de trucks er makkelijk bij kunnen.  

De plek moet ook veilig zijn, anders wordt het drinkwater 

gewoon gestolen! 

 



     
 

 

De scholen bevinden zich veelal in arme en weinig 

toegankelijke gebieden waar hobbelige zandwegen 

naar toe leiden. Vaak uitdagende routes met 5 tot 7 

ton schoon drinkwater aan boord. De County-

overheid, niet echt gehinderd door sterke gevoelens 

van piëteit, heft nog even 1,024 Keniaanse Schillingen 

(ca. € 10) voor de passage van een County grens over 

een overigens niet onderhouden weg. Bij de County 

moet de schoorsteen ook roken! Er zijn overigens 

nauwelijks schoorstenen in Kenya.        

 

De levering van Stichting Waterpas Drinkwater aan 

scholen wordt steevast begeleid door zeer veel en 

zeer enthousiaste joelende kinderen. Een dankbaar 

werkje dus! Na de levering van Water aan scholen 

weer snel terug naar de fabriek om de warehouses te 

bevoorraden. 

En dan de logistiek van individuele 

waterdistributie aan kinderen!  

Met 100 kinderen om beurten uit dezelfde beker 

drinken op school is niet bevorderlijk voor de 

hygiëne. Vandaar dat DWL van haar plastic restafval 

(jerrycans die aan het einde van hun levenscyclus 

zijn) zelf drinkbekers maakt voor alle kinderen met 

gegoten een logo en de rondom tekst: healthy 

drinking water for all children. De Van Dam 

Foundation heeft het mogelijk gemaakt dat DWL 

deze bekers kon gaan produceren. 

   

    

Helga op reis voor Stichting 

Waterpas 

De meer dan 40 scholen en weeshuizen die we van 

schoon drinkwater voorzien, worden regelmatig 

bezocht door Nederlandse vrouwen die aan Dutch 

Water gelieerd zijn. Daarbij kijken we naar zaken als: 

verloopt de levering van drinkwater vlekkeloos, zijn 

de tanks en kranen in goede conditie en komt het 

drinkwater ook echt bij de kinderen terecht.  We 

maken van iedere school ook een beknopt (foto) 

verslag dat ter beschikking gesteld wordt aan de 

Nederlandse sponsors via Stichting Waterpas. 

Veel scholen bevinden zich in afgelegen en arme 

gebieden die matig toegankelijk zijn. Alleen al er 

komen is uitdagend. We doen er ongeveer 2 

maanden over om alle scholen te bezoeken. Naar 

Keniaanse traditie worden we meestal ontvangen 

met een welkomstlied door de kinderen en hebben 

we uitgebreid contact met de hoofdonderwijzers en 

leerkrachten.  



     
 

 

Zonder uitzondering zijn de scholen zeer dankbaar 

maar vooral ook erg trots dat zij deze voorziening 

hebben op hun school: schoon en gezond drinkwater!   

Momenteel zijn we bezig met het uitdelen van 

individuele drinkbekers aan alle kinderen van alle 

scholen. Ook dat wordt zeer gewaardeerd. Dutch 

Water maakt de Drinkbekers zelf van gerecycled 

materiaal. 

 

Begin volgend jaar volgt er weer een verslag, omdat 

door de herverkiezingen de scholen geheel 

November en December gesloten zullen zijn. 

Great Vision Primary School in het 

zonnetje 

Bij een privéschool denken wij in Nederland al snel 

aan een dure school met fantastische voorzieningen 

en zeer hoogwaardig onderwijs. In Kenya zijn vrijwel 

alle lagere scholen privé-initiatieven die (zeer) 

beperkt (vaker niet dan wel) gefinancierd worden 

door de overheid. 

David Okumu, een bevlogen pastoor, is zo’n 

onderwijs initiatiefnemer.  Hij verkocht zijn land ‘up 

country’ (dat is eigenlijk zijn pensioenvoorziening) en 

richtte ‘The Great Vision Primary School’ in het rurale 

gebied grenzend aan Mtwapa-Mtomondoni. David 

vindt dat onderwijs de belangrijkste pijler is voor de 

ontwikkeling van Kenia. 

   

David Okumu in gesprek met Helga Uiterwijk in zijn school 

Met zijn school (een kleine 200 leerlingen) richt David 

zich op de armste bevolkingsgroepen. Op die manier 

verzorgt hij onderwijs voor kinderen die anders zeer 

waarschijnlijk helemaal geen toegang zouden hebben 

tot enige vorm van onderwijs. Kinderen van ‘single 

mothers’ is zo’n doelgroep voor David. Zij zijn veelal 

verstoken van onderwijs omdat de ‘school fees’ niet 

betaald kunnen worden en dwalen maar wat rond de 

hele dag. 

   

David slaagt erin de school fees zeer laag te houden 

en daarmee de toegankelijkheid te vergroten. De 

kinderen worden letterlijk van straat geplukt om 

vervolgens onderwijs te genieten op een arme maar 



     
 

 

zeer goed georganiseerde school. Er wordt 

lesgegeven aan 8 grades (klassen) in de school, 

waarbij sommige klassen wel gecombineerd zijn. De 

leerkrachten verdienen weinig geld maar ook zij zijn 

bevlogen mensen die weten waarom zij dit doen. 

     

Voor de allerkleinsten wordt op de school een bescheiden lunch 

(bruine bonen) gemaakt. Vaak het enige dat de kinderen eten op 

een dag. 

Het schone en gezonde drinkwater dat deze school 

via U bereikt, is erg belangrijk voor deze school!  

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

