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Voorwoord
Beste lezer, donateur of belangstellende,
Grote veranderingen cq. bedreigingen hebben zich het
afgelopen jaar gemanifesteerd in de wereld. Met name
het continent Afrika is getroffen. Denk aan o.a. de
Ebola uitbraak in West-Afrika, Moslimfanatisme in
meerdere landen, schending van mensenrechten et
cetera. Een van de belangrijkste oplossingen is scholing
en opvoeding van de komende generatie!

DWL update
Als sponsor van Stichting Waterpas bent u eigenlijk ook
verbonden aan Dutch Water Ltd, het bedrijfje met
ideologische doelstellingen dat goedkoop schoon
drinkwater verkoopt in Mombasa. Stichting Waterpas
is uit DWL ontstaan en is eigenlijk de grootste klant van
DWL. Wij kopen voor 0,03 eurocent een liter water dat
we door DWL af laten leveren bij de diverse scholen en
weeshuizen. Vandaar in elke nieuwsbrief een update
van Dutch Water Limited
DWL in Mombasa
Opereren in een land als Kenia is niet altijd even
eenvoudig. Er is veel corruptie en de overheid en
belastingdienst zijn heel wispelturig. Het valt ook niet
mee om goed en betrouwbaar personeel te vinden.
Maar DWL heeft veel ervaring op gedaan in de
afgelopen jaren en er staat nu een stevige organisatie.
Er werken meer dan 100 mensen bij DWL, en
werkgelegenheid is dan ook een belangrijke
doelstelling

Het is mede daarom dat we ons inspannen om
kinderen van gezond drinkwater te voorzien. Dat
bevordert hun gezondheid en daarmee hun
schoolbezoek en studieresultaten. Maar ook gewoon
omdat alle kinderen recht hebben op een gezonde
voeding.
Vele duizenden kinderen in Mombasa hebben, ook het
afgelopen jaar, weer genoten van het gratis door
Waterpas (via DWL) verstrekte drinkwater. Vele
kinderen hebben inmiddels hun basisschool opleiding
succesvol afgesloten. En sommigen volgen inmiddels
University!
Daarom dank aan alle partners, ambassadeurs en
donateurs voor hun trouwe ondersteuning. En mocht
u, nu aan het eind van het jaar, een bijdrage
overwegen dan willen we onze stichting uiteraard van
harte aanbevelen.
Prettige feestdagen gewenst en we hopen dat de
kinderen in Kenia ook in 2015 op u kunnen rekenen.
Erik Juch (voorzitter)

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 vorig jaar gekochte jerrycan machine is “up and
running”. En de nieuwe – moeilijk te kopiëren jerrycans
– zijn recent geïntroduceerd in de markt

Nieuwe partner
In het afgelopen halfjaar hebben we weer een mooie
nieuwe partner mogen begroeten.

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.

Met 15.000m2 aan vloeroppervlak mag het
familiebedrijf Van der Plas zich één van de grootste
spelers noemen in de bloemen- en plantenexport.
Naast traditie en persoonlijk contact staat Van der Plas
al 50 jaar garant voor innovatie en expertise op het
gebied van bloemen en planten. Optimale kwaliteit is
een vanzelfsprekend feit.

Tablis Trophy

Natuurlijk zijn we blij met elke gift, van personen,
scholen, stichtingen, bedrijven en verenigingen.

Eind september 2014 is Stichting Waterpas uitgenodigd
om zich wederom te presenteren tijdens de Tablis
Trophy georganiseerd door onze sponsor Lions Club
Alblasserwaard Tablis. Onze flesjes water vonden hun
weg naar alle deelnemers, evenals verdere informatie.
Equipe Waterpas heeft zelf de derde prijs veroverd.
Een geslaagd event!

Ambassadeurs / partners meeting
Ieder jaar organiseren we een informatieve en
gezellige avond, om zo de band met onze sponsoren
aan te halen. De aankomende ambassadeurs / partners
meeting vindt plaats op maandag 26 januari 2015. We
zijn te gast bij weer zo’n prachtige partnerbedrijf,
Damen in Gorinchem. Met dank aan ambassadeur
Lorenz Winkel!.

Het thema van de avond zal zijn Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, met onze ambassadeur
Willem Lageweg als zeer boeiend spreker.

Rotary Amersfoort
Rotary Amersfoort is al het hele jaar in actie voor
Stichting Waterpas. Door middel van diverse acties is
€5000,- bijeengebracht om een stalen watercontainer
te kopen waarmee het water geleverd wordt aan de
scholen en weeshuizen. De kinderen in Mombasa zijn
er erg blij mee.

Filmpjes
Op internet, www.youtube.com kunt u een filmpje
vinden over de fabriek en de activiteiten in Kenia:
trefwoorden zijn:


waterpas demo 2013

Zeker de moeite waard!

Vakantiekiekje
Soms ontvangen we spontaan post van mensen die op
bezoek gaan bij 1 van de scholen en/ of weeshuizen die
gesponsord worden door Stichting Waterpas. Op de
foto hiernaast staat de watertank van één van onze
sponsors, namelijk Basisschool de Boeg in
Alblasserdam.

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.
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.
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