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Voorwoord 

Zeer gewaardeerde sponsor van Stichting Waterpas, 

geïnteresseerde lezer,  

Hoe de situatie in Nederland of Kenia zich ook 

ontwikkelt, schoon drinkwater zal altijd van 

levensbelang blijven! Ondanks de economische 

tegenwind in Nederland heeft u met elkaar toch maar 

weer ongeveer €68.000 gedoneerd. Daardoor heeft 

Dutch Water namens ons allen ongeveer 2,1 miljoen 

liter water kunnen uitdelen aan projectscholen en –

tehuizen. Om in de komende jaren de bij ons 

aangesloten scholen en tehuizen te kunnen blijven 

voorzien is ieders bijdrage altijd hard nodig en 

onmisbaar. In Kenia wordt hard gewerkt in de “fabriek”, 

laten wij doorgaan met steunen. 

DWL update 

DE OPERATIE 

De watercapaciteit is verhoogd naar 160m3 per dag. Dit 

met een 3e machine die draait op het afval water van 

de bestaande 2 machines.  

De jerrycan fabriek is “up and running”. Er liggen 

momenteel >40.000 jerrycans op voorraad en de 

doppenproductie is gestart. Marktintroductie zal eind 

september (net voor het hoogseizoen) plaatsvinden. 

 

De sales en distributie van DWL ondergaat momenteel 

een flinke reorganisatie. Dit om de uitdagingen van de 

Afrikaanse cultuur beter te kunnen pareren en om de 

efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Dit gaat samen 

met personele aanpassingen om de juiste personen op 

de juiste plek te krijgen. 

 

DE MARKT 

DWL is niet meer alleen. De markt is de laatste 2 jaar, 

mede dankzij de aanwezigheid van DWL, drastisch aan 

het veranderen. Goed voor de lokale bevolking (meer 

goedkoop en goed water) maar een uitdaging voor 

DWL. De concurrentie heeft meerdere producten 

waarmee men kosten kan verdelen en de jerrycan kan 

subsidiëren. Ze beconcurreren DWL op prijs en 

kwaliteit. 

 
 

 

 

 



     
 

 

Statement van Kags Joy School 
Een spontane brief die Dutch Water recent ontving van de directie van de Kags Joy Academy luidt als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Uitreiking cheque Bas Verspuy 

bouwsystemen 

Dirk-Jan Verspuy van Bas Verspuy bouwsystemen 

organiseert jaarlijks een fietstourtocht. Deelname aan 

deze tocht is gratis. Wel staat er een fooienpot die 

bestemd is voor 2 goede doelen. Dit jaar was Stichting 

Waterpas één van de doelen.  

10 april is de cheque t.w.v. € 350 overhandigd.  

Tijdens het gesprek bij de overhandiging vertelde Dirk-

Jan dat hij tijdens familiebezoek in Kenia onder de 

indruk was van het waterproject van Dutch Water Ltd. 

en Stichting Waterpas. 

Hij had via onze website ook kennis genomen van ons 

partner programma. De volgende dag kregen wij een 

mailtje dat hij zilveren partner wordt voor 3 jaar à 

€1000.  

Onderdeel van deze bijdrage is wel het leveren van 

water aan het weeshuis Lioness Cubs Home. Uiteraard 

voldoen wij graag aan dit verzoek.  

 

 

 

 

 

Uitreiking certificaat zilveren partner 

Dutch Flower Group 

Alle zilveren en gouden partners van Stichting 

Waterpas hebben in de afgelopen tijd een Waterpas 

certificaat in ontvangst genomen, als blijk van dank 

voor hun trouwe support. Zo ook een van de sponsors 

van het eerste uur de Dutch Flower Group. Directeur 

Paul Egeter van DFG ontvangt het certificaat  

 

Uitreiking certificaat zilveren partner 

Haaribol Singapore 

In Singapore woont en werkt een zilveren partner van 

Stichting Waterpas. Tijdens een verblijf in Singapore 

konden we op 12 maart jl. een zilveren certificaat 

uitreiken aan mr. en mrs. Lee. 

Tijdens het gesprek gaf mr. Lee aan dit een goed 

initiatief te vinden dat ze van harte ondersteunen. 

 

 
 

 

 

 



     
 

 

Nieuwe partners 

In het afgelopen halfjaar hebben we weer twee mooie 

nieuwe gouden partners mogen begroeten. Twee 

bedrijven waar Nederland trots op is, en beiden actief 

in water-thema’s: Boskalis en Damen. 

 

Damen Shipyards is toonaangevend in de wereld van 

de scheepsbouw en heeft een omzet van maar liefst 

1,7 miljard euro. Onze ambassadeur Lorenz Winkel is 

bij Damen o.a. verantwoordelijk voor de regio Afrika. 

 

Boskalis heeft onlangs een project afgesloten in de 

haven van Mombasa. Operations manager Ronald 

Stegenga zag met eigen ogen het prachtige werk van 

Dutch Water Ltd. en Stichting Waterpas en heeft zich 

vervolgens hard gemaakt voor het partnerschap. Daar 

zijn we natuurlijk zeer blij mee. 

Natuurlijk zijn we blij met elke gift, van personen, 

scholen, stichtingen, bedrijven en verenigingen. Zoals 

de Vereniging Frisdrank, Water en Sap welke een 

mooie gift deed aan Stichting Waterpas. De kinderen in 

Mombasa zijn er heel blij mee 

Ambassadeurs / partners meeting 

Op 27 januari jl. waren ambassadeurs, partners en 

Waterpas bestuursleden te gast bij Royal Lemkes in 

Bleiswijk (golden partner). Zeer gastvrij en royaal zijn 

we door hen ontvangen! Het was gezellig en goed 

elkaar (weer)  eens te ontmoeten in deze “groene” 

omgeving. Professor Hans van Dijk betoogde boeiend 

over het belang van drinkwater. Wat later vertelde 

Reinier van de Berg, zeer betrokken, over de 

weersveranderingen die onze planeet gaat doormaken. 

We kunnen nog “ iets” doen! Als we lui blijven zitten 

dan … 

  

Ieder jaar organiseren we een dergelijke informatieve 

en gezellige avond, om zo de band met onze sponsoren 

aan te halen. 

 



     
 

 

PKC-jeugd scoort voor Stichting 

Waterpas 

Ondanks het verlies van het eerste team in Ahoy, 

kunnen we stellen dat PKC wel de beste korfbaljeugd 

heeft! In mei ontving Stichting Waterpas van de 

jeugdteams D1/D2 het mooie bedrag van €1150. De 

spelers zijn afgelopen seizoen door hun omgeving 

gesponsord per wedstrijdpunt. Laat D1 nou alles 

winnen! Prachtig resultaat! 

Stichting Waterpas laat zijn gezicht 

zien bij opening De Haan 

Op 8 mei heeft onze gouden partner De Haan ( 

Internationale Verhuizingen en Archief-oplossingen) 

een nieuwe containerhal geopend. Ter gelegenheid 

daarvan was Waterpas uitgenodigd met een stand 

aanwezig te zijn. De opening werd verzorgd door 

Olympisch kampioen Ireen Wüst. Veel van de 400 

gasten hebben zo ook kennis gemaakt met onze 

activiteiten.  

Prima actie van De Haan! 

 

Rotary Amersfoort steunt Waterpas 

De Rotary Amersfoort, waar ambassadeur Henk Jan 

Witteveen deel van uitmaakt, heeft Stichting Waterpas 

gekozen als een van de goede doelen in de komende 2 

jaar. Er zullen meerdere wervingsactiviteiten plaats 

vinden, o.a. om nieuwe stalen containers aan te 

schaffen, waarmee het drinkwater naar de scholen 

wordt gebracht.  

 

Zondag 16 maart jl. vond in Amersfoort de eerste 

activiteit plaats: een prachtig concert van het 

Amersfoorts Jeugdorkest in het Leerklooster. zo’n 200 

gasten genoten van prachtige muziek en waren getuige 

van de overhandiging van de eerste check van €3000 

door voorzitter Jos Bleijenberg van Rotary Amersfoort 

aan Waterpas bestuurslid Michiel de Haan. Stichting 

Waterpas is namens de schoolkinderen in Mombasa 

zeer blij met deze steun. 

Filmpjes 

Op internet, www.youtube.com kunt u een tweetal 

filmpjes vinden over de fabriek en de activiteiten in 

Kenia: trefwoorden zijn:  

 dwl demo 2013 

 waterpas demo 2013 

Zeker de moeite waard! 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ejb5IargscA
http://www.youtube.com/watch?v=JBe6E39NRRg


     
 

 

Wat kunt u doen 

In de afgelopen periode 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:  
 

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

