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Voorwoord 

Beste lezer, donateur of belangstellende, 

Via de periodieke verspreiding van onze nieuwsbrief 

willen we u op de hoogte houden van de resultaten 

van uw en onze inspanningen. Wederom hebben zo’n 

13000 kinderen kunnen genieten van dagelijks schoon 

drinkwater!! En dat werpt zijn vruchten af wat betreft 

hun gezondheid en schoolresultaten. 

De ontwikkeling van een land als Kenia stagneert 

enorm door de ontwikkelingen de laatste jaren. 

Spanningen vanwege de toenemende dreiging van 

aanslagen en daardoor de terugloop van het toerisme 

maken dat de economische situatie fors verslechtert. 

De zwakkeren (dus ook onze kinderen) worden vaak 

het hardst getroffen.  

Daarom moeten we hen blijven ondersteunen. Een 

gezonde en goed opgeleide generatie is van het 

grootste belang voor de toekomst van Kenia en 

natuurlijk ook de andere landen. 

We hopen daarom op uw blijvende ondersteuning te 

mogen rekenen. We houden onze kosten zo laag 

mogelijk, in ieder geval onder de 4%. Volg ons ook op 

facebook en bezoek de site. Heel hartelijk dank voor 

uw ondersteuning!! 

 

Erik Juch, voorzitter 

Ambassadeurs bijeenkomst 

Op 26 januari heeft Stichting Waterpas zijn 

ambassadeurs en partners mogen onthalen bij 

scheepswerf Damen in Gorinchem. Wij werden zeer 

gastvrij ontvangen door onze ambassadeur Lorenz 

Winkel. 

Na een heerlijke maaltijd volgden interessante 

presentaties o.a. door: Michael Dubelaar (directeur 

DWL Kenia) Lorenz Winkel (gastheer/ambassadeur) en 

Willem Lageweg (ambassadeur). Contacten werden 

gelegd of weer verstevigd, waarna we werden 

onthaald op een rondleiding in een productiehal van 

Damen. Een inspirerende avond! 

 

Door het organiseren van dit soort meetings probeert 

Stichting Waterpas de relatie met de ambassadeurs en 

partners optimaal te houden.  

 

  



     
 

 

Bezoek aan Kenia 

In de week voor de verschrikkelijke aanslag in Garissa 

bezocht ik DWL. Nadat we de maandagavond in het 

donker waren aangekomen bij het hotel viel het ons 

direct op dat er maar heel weinig gasten waren. Door 

de continue dreiging van terrorisme, hebben de 

reisbureaus Kenia uit hun portefeuille gehaald en is het 

toerisme tot een ultiem dieptepunt ingezakt.  

De volgende morgen kwamen we met Bongo, onze 

vaste lokale chauffeur, aan bij de fabriek die opvallend 

strak en wit opdoemt in de verder stoffige en 

rommelige wijk. De fabriek wordt bewaakt als een fort.  

Eenmaal het terrein op gekomen valt op hoeveel werk 

er is verricht in 2014; afgezien van de binnenplaats is 

alles volgebouwd en overal vinden, in een logische 

volgorde, activiteiten plaats die te maken hebben met 

onze drinkwaterproducten. Het is bijna niet voor te 

stellen hoe dit allemaal gerealiseerd is terwijl de 

bedrijfsvoering in volle gang door ging tijdens de 

gehele verbouwing. Complimenten aan het lokale 

team! 

Onze technical manager Hassan liet de productie van 

de eigen jerrycans en doppen zien. Een belangrijke stap 

die is gerealiseerd om minder afhankelijk te zijn van 

derden en daarmee ook onze kostprijs beter te kunnen 

beheersen. Veronica, de nieuwe Sales & Marketing 

manager, heeft ons een toelichting gegeven op de 

nieuwe marketingcampagne die wordt uitgerold. Een 

jonge dame die nog geen half jaar in dienst is maar al 

zeer bevlogen met het product van schoon en 

betaalbaar drinkwater.  

In de middag zijn we de wijken in gegaan om enkele 

distributiepunten en winkels te bezoeken. Het is 

bijzonder om te zien hoe onze jerrycans in de winkels 

vaak buiten op straat maar wel achter slot en grendel 

in een ijzeren kooi worden uitgestald. Toch leuk dat 

ons water kennelijk zo’n populair product is geworden. 

Wat ook opviel is dat we lang niet meer de enige zijn 

met onze drinkwater jerrycans; inmiddels zijn er in 

Mtwapa zeker 56 andere merken in de markt. Over het 

algemeen kleine spelers en geen van allen heeft zijn 

supply chain zo goed op orde als DWL. Op zich ook 

geen slecht gegeven; daar waar 10 jaar geleden dit 

product geheel niet beschikbaar was heeft onze 

doelgroep nu toegang tot drinkwater en zelfs 

uitgebreide keus.

 

Een nieuw product dat we in de markt gaan zetten zijn 

de zogenaamde dispenser bottles. Van die grote 

kunststofflessen die op kantoren op een waterkoeler 

worden geplaatst. Ook deze kunststof flessen maken 

we zelf in onze fabriek. Met deze producten boren we 

weer een nieuwe markt aan. Dit draagt er toe bij dat 

DWL steviger op haar eigen benen kan staan. 

Telkens als we bij de fabriek komen valt het op dat er 

10 tot wel 15 mensen voor de poort staan te wachten. 

Dit blijken mensen te zijn die staan te wachten tot er 

een baan beschikbaar komt in de fabriek. Door de 

terugval van het toerisme is er veel werkeloosheid en 

DWL staat inmiddels bekend als een goede en degelijke 

werkgever. 

Donderdagavond vlogen we weer terug naar 

Nederland vol indrukken en trots op wat onze mensen 

daar hebben neergezet en iedere dag weer presteren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we iets moois neerzetten 

en een goede bijdrage leveren aan de lokale 

ontwikkeling.  

Ondanks de onrustige omgeving gaan wij door met 

onze missie: Goed en betaalbaar drinkwater voor 

iedereen middels een duurzaam business model. 

Willem Buijs                   

CEO Hatenboer-Neptunus Holding  



     
 

 

Partner aan het woord 

Schoon drinkwater. De eerste levensbehoefte en niet 

voor iedereen beschikbaar. Maar in Kenia wordt er 

hard aan gewerkt. Ik heb het met eigen ogen gezien 

tijdens de reis die we maakten in november 2013 

waarbij o.a. de mede-oprichter van DWL Huibert 

aanwezig was en zijn klasgenoot vanaf de 

kleuterschool onze zoon Michiel, ambassadeur van 

Waterpas. Het was een boeiende reis. 

Vanaf 1972 ben ik in allerlei Afrikaanse landen geweest 

en ik kom er graag. Een project in Ghana met 

betrekking tot alfabetisering heeft nu mijn bijzondere 

aandacht. 

In het MVO Jaarverslag van De Haan Verhuizingen en 

Archiefbeheer 2014 staat:  

"Wij hebben in 2011 gekozen voor focus op de 

Stichting Waterpas, die door middel van het ter 

beschikking stellen van gezond drinkwater een 

belangrijke bijdrage levert aan de opleidingskansen 

voor kinderen in Kenia. Wij ondersteunen van harte 

het principe dat investeren in opleiding leidt tot een 

duurzaam zelfvoorzienende samenleving" 

Ik ben blij dat 'ons bedrijf' Waterpas heeft gekozen en 
ik hoop dat er meer bedrijven zullen volgen. 
 

Wim de Haan                        
oud directeur De Haan  
 

Ambassadeur aan het woord 

Het is indrukwekkend om te zien wat Stichting 

Waterpas betekent voor de kinderen in Kenia. Als gezin 

hebben wij een periode in Kenia gewoond, voor de 

adoptie van onze jongste zoon Philip. Daar hebben wij 

van dichtbij gezien hoe moeilijk het voor veel Kenianen 

is om aan schoon drinkwater te komen, en dat terwijl 

het een basisbehoefte is voor ieder mens.  

Stichting Waterpas is een toegankelijke stichting die de 

behoefte aan schoon drinkwater heel tastbaar en 

concreet weet te maken voor een breed publiek. De 

stichting weet vele partners aan zich te binden en met 

elkaar hebben we al duizenden kinderen in Kenia 

geholpen. Naast mijn werk als Algemeen Directeur van 

Coca-Cola in Nederland, waar duurzaam omgaan met 

water ook hoog op de agenda staat, doet het mij goed 

om me in te zetten voor een maatschappelijke 

stichting als Waterpas. Ik bezoek Kenia nog regelmatig 

en het maakt me trots om te zien dat we met 

Waterpas zoveel resultaat boeken en dat we echt iets 

betekenen voor de kinderen in Kenia. 

John Brands          

Algemeen Directeur van Coca-Cola in Nederland 

 

 



     
 

 

Nieuwe partner 

Van Stichting Lydia ontvingen wij eerder dit jaar de volgende brief: 

 

Kortom, weer een fantastische gouden partner erbij! 

 

  



     
 

 

DWL update 

Jerrycan  

De uitrol van onze nieuwe jerrycan loopt voorspoedig 

en wordt goed ontvangen door de consument. Het 

nieuwe model jerrycan vermindert ook duidelijk de 

fraude. Men kan onze nieuwe jerrycan wel wegnemen 

(pikken) maar er zijn geen doppen in de markt om ze te 

sluiten. Ze kunnen dus niet hervuld worden en 

verkocht als ware het originele DWL producten. 

Op dit moment hebben we 65% van onze markt 

geconverteerd naar de nieuwe jerrycan. 

PR & Marketing 

Q1 is de aftrap geweest van de eerste structurele PR & 

Marketing activiteiten van DWL sinds de oprichting. 

“DWL for all people, all places and all the time” 

 

Hiermee verklaren we ook dat DWL jerrycans heeft 

voor thuis, dispenser bottles voor op kantoor, bulk 

water voor de scholen en in de toekomst kleine 

verpakkingen voor onderweg. 

In mei / juni zal er een campagne starten waarbij we 

zichtbaar zullen zijn in heel Mombasa. 

Distributie 

In Q2 - Q3 worden er 3 nieuwe Depots geopend 

waarmee we de laatste gebieden aan de buitenrand 

van Mombasa kunnen gaan bedienen. Daarnaast zullen 

we een pilot starten om onze dispenser bottles ook af 

te zetten in Nairobi.  

Dispenser bottle 

In Q2 introduceren we de DWL dispenser bottle. Deze 

wordt door DWL zelf gemaakt en is uniek in de markt. 

Alle commerciële voorbereiding is gedaan en de eerste 

reacties zijn zeer positief. We hebben hier hoge 

verwachtingen van. 

 

Sociale partners 

DWL prijst zich gelukkig met de partnership met 
Stichting Waterpas en de efforts van vele anderen. 
 
Na de bijeenkomst bij Damen Shipyards heeft DWL een 
donatie toegezegd gekregen waarmee we een mal 
kunnen bestellen voor de fabricage van gratis 
drinkbekers voor alle schoolkinderen.  
 
Daarnaast mag een deel van dit bedrag gebruikt 
worden voor de constructie van roestvrijstalen 
productie tafels.  
 
Vanuit het bedrijf Bartosz (IT) doneren medewerkers 
een gedeelte van hun uren aan DWL en Bartosz zelf zet 
hier nog iets bovenop. Met de opbrengsten zal DWL 
weer een volgende stap kunnen zetten op het gebied 
van automatisering en een school kunnen sponsoren. 
 
 

  



     
 

 

Actie Kennedyschool 

In januari had Birgitta, Huibert gevraagd om een 

presentatie te geven over schoon drinkwater op de 

Kennedyschool in Fijnaart. 

Op 26 februari jl. heeft Huibert een presentatie 

gegeven over Stichting Waterpas aan de gehele 

Kennedyschool in Fijnaart. Dit werd met 

veel enthousiasme ontvangen door de kids op deze 

school. De presentatie heeft er voor gezorgd dat de 

kids een fantastisch doel hadden, zoveel mogelijk 

schoon drinkwater kunnen schenken aan hun 

leeftijdgenootjes in Kenia. 

Afgelopen weken hebben ze cup cakes verkocht, lege 

flessen ingezameld, een rommel markt georganiseerd, 

narcissen verkocht en bij een plaatselijke supermarkt 

eigengemaakte lippenbalsem en parfum verkocht. 

Toen kwam het moment van de grote onthulling van 

het bedrag in de Kerk van Fijnaart. Iedereen was 

uitgenodigd, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s vulde de 

Kerk. 

 

De heer Piet Visser was de afgevaardigde van Stichting 

Waterpas en zal de cheque in ontvangst nemen.  Het 

was voor de school een groot feest. In de Kerk werden 

liederen gezongen, gedichten voorgelezen en een 

toneelstukje opgevoerd.  

Toen het moment daar was onthulde de directeur de 

cheque en wat een mooi bedrag € 1.700,00. Wat was 

iedereen trots! 

Eén van de teksten: 

 “ Ja, voor ons is het vanzelfsprekend dat er schoon 

water uit de kraan komt. Voor de kinderen in Kenia is 

het van levensbelang. Gelukkig mogen wij een klein 

beetje meehelpen” 

 Wat een mooie morgen! 

Filmpjes 

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

vinden over de fabriek en de activiteiten in Kenia: 

trefwoorden zijn:  

 waterpas demo 

 
Zeker de moeite waard! 

  

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


     
 

 

Kerstpakket 

De afgelopen jaren hebben een aantal bedrijven, die Waterpas ondersteunen, op een creatieve manier aandacht 

gegeven aan Stichting Waterpas bij het samenstellen van hun kerstpakket. 

Onder andere Emerson, EPS en De Haan hebben op die manier hun betrokkenheid bij ons waterproject vorm gegeven.  

 
Kerstpakket de Haan 

 

 

Kerstpakket Emerson 

Mocht u overwegen om ook iets dergelijks samen te stellen, laat het ons weten. Wij willen graag meewerken met 

bijvoorbeeld flyers, logo's, een nieuwsbrief toegespitst op uw bedrijf, waterflesjes, et cetera. 

Contact via:  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

