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In de achterliggende maanden zijn er tal van particulieren
heel actief én creatief geweest voor het drinkwaterproject
voor de kinderen in Kenia. Stichting Waterpas is verrast blij
en dankbaar dat mensen zich hier inzetten om de
Keniaanse kinderen een gezondere toekomst te geven. In
deze nieuwsbrief kunt u lezen over deze acties. Heeft u
een leuke actie voor het drinkwaterproject gehouden, laat
het ons weten!
Hieronder kun lezen over de actie die Waterpas houdt
voor de kinderen in Kenia. Veilig drinkwater voor kinderen
is van essentieel belang om gezond te kunnen opgroeien,
goed te kunnen leren en daardoor meer kansen te hebben
in het leven.

TIENTJES-ACTIE

De tientjesactie heeft al verscheidene donateurs
opgeleverd!
Voor een tientje geeft u een kind een toekomst!
Ga naar onze site www.stichtingwaterpas.nl en doe
mee!

Stichting Waterpas in het vliegtuig
Arke vliegreizen heeft in haar flyer een artikel over stichting
Waterpas geplaatst. Passagiers hebben tijdens de vlucht alle
tijd om kennis te nemen van het drinkwaterproject in
Mombasa van Waterpas. Dat passagiers het magazine lezen
blijkt uit de reactie die Stichting Waterpas ontving van Willem
en Corina op weg naar hun vakantiebestemming:
“Onderweg naar onze vakantiebestemming kwamen wij in het
ArkeFly magazine een artikel tegen over Stichting Waterpas.
Wij vinden dit zo’n geweldig initiatief dat wij hebben besloten om dit
jaar een watertank te schenken”.

Bovendien sponsort dit stel gezond ook nog een jaarlang
gezond drinkwater voor een klas.
Ze vertelden dat ze nog nooit in Afrika zijn geweest. Wie weet
gaat de reis nog een keer naar Kenia.
Willem en Corina, namens de kinderen in Kenia: heel, heel
hartelijk dank!!

Zendingsgeld basisscholen voor Waterpas
De Boeg in Alblasserdam en de Ichthusschool in
Hardinxveld-Giessendam besteden het zendingsgeld aan
het drinkwaterproject van Stichting Waterpas.
De laatstgenoemde school heeft dit jaar veel met water
gedaan. Zo heeft de school meegedaan met Wandelen
voor water en is er gespaard voor een drinkwaterproject
van Dorkas. De laatste maanden van dit schooljaar is
Stichting Waterpas het zendingsproject.
De kinderen van De Boeg hebben met Kerst zoveel geld
opgehaald dat er van dit geld in Kenia een drinkwatertank
geplaatst kon worden bij een basisschool. Bij deze
Keniaanse school wordt nu drinkwater afgeleverd dat
gesponsord wordt door De Boeg.
Stichting Waterpas is heel blij dat er zoveel meesters,
juffen en leerlingen helpen om schoolkinderen in Kenia
schoon en gezond drinkwater te geven.
DANK JULLIE WEL!!!

Nieuw vervoermiddel Dutch Water Ltd
DWL maakt sinds kort gebruik van de Tuk Tuk.
Een klein autootje om drie wielen met een laadbak waar
meer jerry cans met water in kunnen dan op de strolley –
de handkar die eerst werd gebruikt om het drinkwater in
jerry can te verkopen in de straat. Dit was zwaar voor de
werknemers.
De komst van de Tuk Tuk maakt het werk een stuk lichter
én er kunnen meer jerry cans mee voor de verkoop.

Ondernemende Vrienden Voorhout houden actie voor
Waterpas
Cas de Haan en Thomas Hietkamp uit Voorhout hebben samen
met hun vrienden Mats, Jasper, Peter, Daan, Christiaan en
Stijn in totaal 182 euro verdiend voor Stichting Waterpas. De 2
jongens hadden armbandjes gevingerhaakt in de klas en
hadden bedacht deze voor 1 euro aan de deur te gaan
verkopen voor Waterpas. De mensen die geen armbandje
wilde kopen konden voor 1 euro een Waterpas pen kopen.
Hun vriendjes wilden enthousiast meedoen, en gewapend met
mooie borden waarop ze verhaal van Waterpas hadden
uitgebeeld gingen ze met elkaar de hele wijk door. Veel
bewoners reageerden enthousiast, kochten iets en namen ook
een Waterpas foldertje aan. Uiteindelijk een prach tige
opbrengst, welke door enkele ouders nog verder vergroot
werd tot ruim 700 euro.
Jongens, Top gedaan. Bedankt!

PKN Sterrenburg kiest Waterpas als diaconaal jaarproject
Deze gemeente heeft al een aantal collecten gehouden en
deze giften worden besteed aan drinkwater.
Initiatiefneemster Corrie van Driel heeft een speciaal
hoekje ingericht waar het laatste nieuws over het project
te lezen is. Op een buis kunnen de gemeenteleden aflezen
hoeveel drinkwater zij al gedoneerd hebben de afgelopen
maanden.
Dank jullie wel!!

Column: algemeen bestuurslid
Piet Visser

Vanaf de oprichting ben ik bij Stichting Waterpas betrokken.
Tot mijn pensionering in 2007 heb ik 20 jaar gewerkt bij een
waterleidingbedrijf in de provincie Zuid-Holland.
Via via ben ik benaderd voor een bestuursfunctie bij de
Stichting Waterpas, waarvan ik aanvankelijk dacht dat het om
mijn inhoudelijke kennis van het water ging. Dit bleek niet zo
nodig te zijn. Bij DWL is voldoende inhoudelijke kennis
aanwezig. Het hoofddoel van Stichting Waterpas is het
genereren van geld om gratis en vooral veilig drinkwater aan
school- en weeskinderen te kunnen leveren. Leuk detail is dat
de general manager van DWL in Kenia (Henk van Kouwen) een
oude bekende uit mijn arbeidsverleden is.
Een van de dingen die we gerealiseerd hebben is het
verkrijgen van de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)
status. Hierdoor kunnen giften aan de Stichting Waterpas in
aanmerking komen voor aftrek bij de aangifte van de
Inkomstenbelasting.
De ambitie van Stichting Waterpas is om 10% van de
productiecapaciteit van DWL te kunnen kopen en gratis te
verstrekken aan scholen en weeshuizen. Het probleem daarbij
is dat DWL zijn capaciteit steeds vergroot en wij dus mee
moeten groeien om onze ambities waar te maken.
Helpt u ons om onze ambitie waar te kunnen maken?
Met vriendelijke groet,

Piet Visser

De Waterpaspen geef ik door aan:
Michel Karsdorp

