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Voorwoord 

Zeer gewaardeerde sponsor of geïnteresseerde 

lezer, 

Voor u heeft u de nieuwsbrief van december 
2018. Mede door uw onmisbare ondersteuning is 
het in 2018 wederom gelukt duizenden kinderen 
in Kenia van gezond, gratis drinkwater te 
voorzien. Het valt niet altijd mee om voldoende 
financiën bij elkaar te krijgen! Maar toch……weer 
gelukt. 
 
We gaan ook de komende jaren gewoon door. 
Ook uw schouders zijn onmisbaar, om er weer 
onder te zetten.  
 
In deze nieuwsbrief leest u over de 
ontwikkelingen in Nederland (nieuwe partners) 
maar ook over onze doelgroep in Kenia. We zien 
er naar uit om de partners weer te ontmoeten op 
de komende sponsoravond. 
Op deze avond zal ik de voorzittershamer 
symbolisch overdragen aan Leonard Gort. Na 
ongeveer 10 jaar gaat WATERPAS verder onder 
zijn enthousiaste leiding. In de volgende 
nieuwsbrief zal Leonard zich verder voorstellen. 
 
ASANTE SANA, heel hartelijk dank,  
 

Erik Juch, voorzitter. 

 

Nieuwe partnership Eurogroep 

Eurogroep heeft zich voor de komende drie jaar als 

zilveren partner verbonden om zo een steentje bij te 

dragen. 

 

Nogmaals dank voor jullie partnership voor Stichting 

Waterpas! 

Uitreiking partnership certificaten 

Onlangs hebben we weer certificaten uit mogen reiken 

aan onze recente partners.  

 

Marco van Herk, Anthura 
 

 



     
 

 

 

Eigenaar Fred Moolenaar, Zilveren partner sinds 2018 

 

 

Dirk-Jan van der Kooij, Royal Lemkes (Gouden Partner) 

 

Bericht van Dutch Water Limited 

Ondernemen met Dutch Water in Afrika blijft zeer 

uitdagend. Konden we in de vorige nieuwsbrief melden 

dat de High Court van Kenya de onrechtvaardig hoge 

accijnzen op drinkwater ongrondwettelijk had 

verklaard, dan moeten we nu constateren dat de 

overheid dat besluit heeft teruggedraaid. Voor Dutch 

Water betekent dat een harde realiteit waarbij het 

bedrijf nog scherper aan de wind moet gaan zeilen in 

een land waar de overheid corrupt is en de 

concurrentie in het voetspoor van de overheid treedt. 

Toch blijven we geloven dat Dutch Water Limited een 

prachtig bedrijf is met een eveneens prachtig product 

Healthy Drinking Water in een land waar de toegang tot 

schoon en gezond drinkwater niet voor de hand ligt. 

Het leveren van schoon en gezond drinkwater aan de 

meest kwetsbare groep in deze samenleving kinderen, 

is voor Dutch Water een hele belangrijke doelstelling. 

En we doen dat goed! Al heel lang. Meer dan 13 jaar! 

Dankzij de donoren van Stichting Waterpas. 

Nieuwe directeur 

Na meer dan 3 jaar met grote voldoening gewerkt te 

hebben voor dit prachtige bedrijf wordt het 

management overgedragen aan een zeer bekwame 

Keniaanse General Manager: Veronica Njeri Waithaka. 

Veronica, werkt al jaren met veel passie voor Dutch 

Water Limited.  

Na mijn terugkeer in Nederland aan het einde van dit 

jaar zal ik mij aansluiten bij het bestuur van Stichting 

Waterpas en zodoende op afstand betrokken blijven bij 

dit prachtige bedrijf in Kenia.    

Udo Uiterwijk, voormalig directeur DWL 

 

Nieuwe Waterpas video over de 

waterbezorging 

Onderstaand vindt u de link naar de Stichting Waterpas 

video over de waterbezorging door DWL.  

   

http://www.moolenaar.nl/en/
https://youtu.be/jv4uAp2tGUA


     
 

 

Partner- en ambassadeursavond  

Maandag 14 januari vindt de jaarlijkse Waterpasavond 

voor partners en ambassadeurs plaats. 

Na bezoeken aan Royal Lemkes, Miele, Damen, Douwe 

Egberts en Priva is het deze keer de beurt aan de 

winnaar van de Koning Willem I Duurzaamheids -

Plaquette, het prachtige bedrijf Eosta in Waddinxveen.  

 

„Eosta is distributeur van verse biologische en eerlijke 

groente en fruit, met een specialisatie in overzees fruit 

en Nederlandse kasgroente. We fungeren als 

innovatieve ketenregisseur voor meer dan duizend 

telers op zes continenten. Met ons "trace & tell" 

systeem Nature & More bieden wij consumenten 

complete transparantie bij biologische producten. 

Voedseltransparantie is erg belangrijk voor ons; want 

Verantwoordelijk, Samen en Authentiek zijn de 

kernwaarden die aan de basis liggen van onze 

innovatieve aanpak." 

https://eosta.com/nl/ 

Onze gastheer Volkert Engelsman is een visionair en 

was in 2017 de nummer 1 in de Duurzame TOP100 van 

dagblad Trouw. Hij is een gepassioneerd spreker. Zie 

onder andere de duurzame troonrede die hij onlangs 

mocht uitspreken op Duurzame Dinsdag: 

https://www.youtube.com/watch?v=mNcQYsqmV5c 

 

Volkert Engelsman, Eosta 

Bambino Academy in het zonnetje 

Datum : Augustus 2018 

Adres : Mtwapa 

Hoofd : Simon Ngatia 

Leerlingen: ca. 400 

 

Headteacher Simon Ngatia 

 

De privéschool bevindt zich in een arm deel van 
Mtwapa, maar beschikt door Duitse Sponsoring over 
voldoende middelen om haar voorzieningen op een 
goed peil te houden.   
 

 
 
Er wordt onderwijs verzorgd voor de ‘grades’ 1 t/m 8. 

https://eosta.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=mNcQYsqmV5c
https://eosta.com/nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBg4nQjJvfAhWHbVAKHVLJBIAQjRx6BAgBEAU&url=https://downtoearthmagazine.nl/volkert-engelsman-van-eosta-duurzaamheid-is-niet-zwart-wit-het-is-een-reis/&psig=AOvVaw3xheF_PrgMAxvuy5ZlGu5S&ust=1544731686833951


     
 

 

 

Tussen de middag doen de laagste klassen ‘een tukje’ 

op school! 

 

 

Ik ben Hoesein Yussuf. Ik heb 4 broers en 1 zus en ben 

de beste van de school. Mijn ouders hebben een klein 

winkeltje. Ik sta om half vijf op om te studeren en zit 

van half zeven tot vijf uur op school. Na school is mijn 

taak alle kleren van ons gezin te wassen. Later word ik 

chirurg! 

U voorziet deze school van schoon en gezond 

drinkwater; elke dag opnieuw! 

ASANTE SANA! 

Stichting Waterpas reis 

5 jaar geleden hebben we al eerder met partners 

en ambassadeurs een uniek reis naar Kenia gemaakt. 

Voor de tweede week van maart 2019 staat er 

wederom een 4 à 5 daagse reis op de planning. Wat de 

reis zo uniek maakt is de bijzonder combinatie van 

cultuur, natuur, bedrijfsleven en scholen.  

De volgende zaken staan in principe op het programma:  

• Reis naar Mombasa 

• Bezoek aan enkele bedrijven in de regio 

• Bezoek aan de waterfabriek DWL in Mombasa 

• Bezoek diverse scholen en weeshuizen waar 

Stichting Waterpas water voor sponsort 

• Toeristisch Mombasa - Heerlijk hotel aan het 

strand 

• 2  dagen Safari in Tsavo  

En dit allemaal met een divers en boeiend gezelschap! 

 

We verwachten dat de kosten zo tussen €1.500,- en 

€2.000,- zullen liggen. Dit is inclusief vliegtickets 

Amsterdam- Mombasa (vice versa), 

hotelovernachtingen, eten en drinken en de safari. De 

eigenaren van DWL en diverse bestuursleden zullen in 

ieder geval meegaan.  

Heeft u interesse, dan horen we het graag! 

  



     
 

 

Wat kunt u doen 

In de afgelopen periode hebben weer vele 
particulieren, scholen, kerken en bedrijven Stichting 
Waterpas gesteund. We leveren nu ongeveer 4.000 liter 
per dag. Dat betekent dat we zo’n 35 scholen van 
schoon drinkwater voorzien en de kinderen 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. 
 

 
 

Ideal donatie mogelijkheid 

Het is tevens mogelijk om via onze website 
www.stichtingwaterpas.nl eenvoudig kleine donaties te 
doen via Ideal. Ga naar de website en doneer om de 
kinderen in Mombasa van schoon drinkwater te 
voorzien! 

 

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
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=www%2Estichtingwaterpas%2Enl&urlhash=c2gB&_t=tracking_anet
http://www.stichtingwaterpas.nl/wat-kunt-u-doen/sponsormogelijkheden
http://www.stichtingwaterpas.nl/
mailto:info@stichtingwaterpas.nl

