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Voorwoord 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief 2015 van Stichting 

Waterpas. Het moet ook dit jaar weer lukken om alle 

kinderen die onder ons project vallen te voorzien van 

gratis, schoon drinkwater. Met uw steun hopen we nog 

een goede decembermaand te hebben.  

De situatie in Kenia is verslechterd, zowel op 

economisch- als op veiligheidsgebied.  Juist de 

kinderen zijn de dupe en daarom mogen we hen niet in 

de steek laten. 

We hopen dat u, na het lezen van deze brief, 

geïnspireerd raakt om Stichting Waterpas te (blijven) 

steunen! 

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!! 

 

Erik Juch, voorzitter 

 

Nieuwe partner 

Op 17 september waren Huibert (DWL) en Erik 

(Waterpas) te gast bij de firma BARTOSZ in 

Veenendaal. Een florerend ICT-bedrijf met grote 

maatschappelijke betrokkenheid. Dat zou die avond 

blijken. We mochten een prachtige cheque ontvangen 

ten bedrage van € 10.000,- bijeengebracht door alle 

medewerkers.  

 

Van dit bedrag wordt €4000 aan waterdonatie 

besteed, 3 jaar aan een te kiezen adoptieschool, en 

DWL mag €6000 investeren in de fabriek. Onze 

bijzondere dank aan Marcel, Roel, John, Marcel en alle 

goede gevers van Bartosz. 

 



     
 

 

Scholen 

Op dit moment worden er 38 scholen voorzien van 

schoon drinkwater.  Tot 01-11-2015 is er ruim 1,5 

miljoen liter schoon drinkwater geleverd aan de 

scholen. Kortom: 1,9 miljoen hele dagen water voor 

een kind. (0.8 L per dag). Dus ongeveer 8-9000 

kinderen per schooldag.  

 

 

Onderstaand de scholen die we momenteel van 

drinkwater voorzien: 

ACK St Mathews 

Amukeni 

APDK Port reitze 

Baharini Primary 

Bambino School 

Chaani Primary 

Darul Aytam 

Dickson Childrens Home 

EAPC Mwatundo 

Glee Needy 

Green field 

Green Olive 

Happy Rock 

Imara School 

Jambo Jipya 

Kikambala Rescue center 

Lioness Club Club Childrens Home 

Mary Cliff 

Mji wa Salama 

Mtepeni Primary 

Mtomondoni school 

Mtwapa Academy 

Mtwapa Complex 

Mwatundo 

Mwingo Academy 

Mzambarauni  

New Furaha Community 

New Lights 

New Star 

Oceanic Green Field 

Onesmus Bamburi 

Port Reitze 

St Mary's Bangala 

St mathew school 

ST Peters The Rock 

Utange Baptist 

Walter Olsen  



     
 

 

Ambassadeur aan het woord 

Al enkele jaren ken ik het werk van Waterpas en ben ik 

ambassadeur. Ik zet me er graag voor in omdat 

Waterpas helemaal aansluit bij de manier van werken 

waarop ontwikkelingssamenwerking echt helpt. Een 

bedrijf, gebouwd met Nederlandse kennis en kapitaal, 

dat zorgt voor lokale werkgelegenheid in Mombasa en 

dat een product maakt waaraan dringend behoefte is 

in deze stad: betaalbaar en betrouwbaar schoon water. 

Alles wat het financieel oplevert, of in de toekomst op 

gaat leveren, wordt in het bedrijf zelf geïnvesteerd. De 

enige die van dit initiatief profiteert, is de bevolking 

van Mombasa. Zij profiteren driedubbel: meer 

werkgelegenheid, voor de allerarmsten betaalbaar en 

betrouwbaar water en, via Waterpas, voor 

schoolkinderen en zieken gratis schoon water. 

Dat is de theorie. De praktijk heb ik met eigen ogen 

gezien tijdens mijn bezoek aan de fabriek, al weer 

enkele jaren geleden. Toen ontmoette ik de 

werknemers, bezocht de scholen waar Dutch Water 

schoolkinderen van gratis schoon water voorziet en ik 

ontmoette de bevlogen initiatiefnemers en andere 

ambassadeurs. Bij het bekijken van de foto’s voel ik als 

het ware weer de warme lucht en proef ik het stof van 

de weg op mijn lippen. Tijdens dat bezoek heb ik 

Waterpas in mijn hart gesloten. 

 

Waterpas wordt bestuurd door gewone mensen die 

zich met enthousiasme inzetten voor hun 

medemensen, op een duurzame manier. Het 

waterbedrijf kan jaren en jaren schoon water blijven 

produceren. Het heeft zelfs anderen op het idee 

gebracht om ook betaalbaar schoon water te gaan 

produceren in Mombasa. Dat is een goede 

ontwikkeling waar de armen van zullen profiteren. 

 

Voor mij is Waterpas een mooie illustratie van wat 

mensen met eigen initiatief kunnen doen aan de soms 

schrijnende situaties die ze tegenkomen, op reis naar 

verre landen of wat dichter bij huis. Waterpas geeft me 

energie. In mijn nieuwe job als directeur van de Wilde 

Ganzen hoop ik heel veel van zulke mooie initiatieven 

tegen te komen en te kunnen ondersteunen.  

Tineke Huizinga   

 

Sponsor Thermotraffic Holland BV 

Ondertussen heeft een nieuwe sponsor zich gemeld, 

Thermotraffic Holland BV, gaat i.p.v. kerstgeschenken 

aan relaties hun beschikbare bedrag doneren aan 

Stichting Waterpas, dit staat beschreven in hun 

nieuwsbrief Thermotraffic. 



     
 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Erna Truijens en ik startte mijn 

professionele loopbaan in sales. Ik raakte al snel 

geïnspireerd door de wijze waarop je met je 

PR/marketing je bedrijf en organisatie op een ludieke 

en mooie wijze kan neerzetten. Na jaren lang diverse 

marketing en sales functies te hebben vervuld in de 

uitzendbranche en de entertainment wereld, kreeg ik 

een gezin. Na enkele jaren totale toewijding aan m'n 

moederschap kroop het bloed waar het niet gaan kon 

en pakte ik m'n werk weer op. Als actiecoördinator 

voor de "Make a wish foundation" heb ik o.a. 

grootschalige evenementen begeleid en mooie 

fondsen geworven. Daarnaast ben ik voor 2 grote 

sportclubs in Rotterdam een enthousiaste vrijwilliger 

en coördineer ik de pr/communicatie (social media) en 

organiseer evenementen. Ook houd ik me daar bezig 

met het stimuleren en ontwikkelen van het 

vrijwilligerswerk.  

Vanuit mijn passie voor cricket heb ik al jaren plezierige 

contacten met de Masaai cricket warriors uit Nanyuki 

en ben zodoende al meerdere keren in Kenia 

geweest.  Heel prettig was het dan ook dat ik via een 

netwerkcontact in aanraking kwam met Stichting 

Waterpas en ik op een reis naar Kenia een rondleiding 

kreeg bij DWL. Wat een mooi werk vindt daar plaats!  

 

Wat goed ook dat DWL, behalve zorgen voor schoon 

drinkwater voor de kinderen, ook ruim 100 Kenianen 

aan een baan heeft kunnen helpen. Ik ben erg blij dat 

ik de komende jaren als bestuurslid van Stichting 

Waterpas mijn commerciële ervaringen mag inbrengen 

en zie inmiddels al tal van mogelijkheden om een 

koppeling te maken met mijn werk in de sportwereld. 

Gezond opgroeien, optimaal leren en heerlijk sporten... 

dat wil toch elk kind en ik draag daar graag mijn 

steentje aan bij. 

Erna Truijens 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Kennedy school uit Fijnaart 

Zoals in de vorige nieuwsbrief was beschreven is er 

totaal € 1.700,00 opgehaald door de verkoop van 

narcissen, cup cakes, het organiseren van 

rommelmarkten, en allerlei ideeën welke de kinderen 

van de Kennedyschool hadden om geld in te 

verzamelen voor schoondrinkwater op scholen in 

Kenia. 

De cheque is ondertussen overhandigt in Kenia. 

 

 

Prachtige metalen drinkbidons! 

In tegenstelling tot in Kenia is ons drinkwater in 
Nederland van uitstekende kwaliteit en heerlijk om te 
drinken. We weten ook dat het eigenlijk onzinnig is om 
in Nederland water uit flessen te kopen. Niet alleen 
vanwege de kosten maar zeker ook vanwege de 
negatieve milieu-impact van plastic flessen en de CO2-
uitstoot die vrijkomt bij het transport. 
 
Een mooie bidon kan dus uitkomst bieden..... Zeker als 
daarmee reclame gemaakt wordt voor Stichting 
Waterpas en DWL, en voor uw bedrijf! 
 
Deze bidons zijn nu te bestellen als promotioneel 
materiaal voor uw bedrijf. Hiermee kunt u ook uw 
relatie met Stichting Waterpas visueel maken. 
Indicatieprijs bij 100 stuks is 6,95 Indien interesse 
neem contact op met Erna Truijens 
(info@stichtingwaterpas.nl) 
 

 

mailto:info@stichtingwaterpas.nl


     
 

 

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.  

 

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

