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Wandelen voor Water is een kindergerichte campagne die 
elk jaar plaatsvindt in de week rondom de VN Wereld Water 
Dag, op 22 maart. Dit jaar op woensdagochtend 18 maart

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar (groep 7 & 8)  
krijgen les over het belang van schoon water. 

Vrienden en familie sponsoren kinderen die 6 kilometer 
wandelen met 6 liter water in een rugzak (= de gemiddelde 
afstand die vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden 
afleggen om water te halen). 

Het ingezamelde geld wordt besteed aan zorgvuldig 
geselecteerde water- en sanitatieprojecten voor 

arme gemeenschappen in ontwikkelingslanden. 

Wat is Wandelen voor Water ?

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Basisdia, tekst

nov 2014 3

Campagne 2015

57 steunpunten over heel Nederland

rond 28 projecten in Afrika en Azië

Rotary 
werkt met 

Simavi!



Water….
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Wat is daar nu zo bijzonder aan?

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museon.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimport%2F%2Fpersfoto_0.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museon.nl%2Fnl%2Facteur-eric-bouwman-geeft-startschot-voor-%25E2%2580%2598wandelen-voor-water%25E2%2580%2599-museon-den-haag&docid=gnjj7KxANY75WM&tbnid=3Mm9XQl0r9bGNM%3A&w=1000&h=1100&ei=k7zpVIisI9f1arylgcgN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.museon.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimport%2F%2Fpersfoto_0.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.museon.nl%2Fnl%2Facteur-eric-bouwman-geeft-startschot-voor-%25E2%2580%2598wandelen-voor-water%25E2%2580%2599-museon-den-haag&docid=gnjj7KxANY75WM&tbnid=3Mm9XQl0r9bGNM%3A&w=1000&h=1100&ei=k7zpVIisI9f1arylgcgN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.theartoftea.nl%2Fimages%2FSimavi_vrouw_en_kind.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.theartoftea.nl%2Findex.php%2Fsimavi&docid=1ZqFUcP8aqL4lM&tbnid=Au95x4rL51oXuM%3A&w=900&h=562&ei=4LzpVIrtNsTmavPCgIAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.theartoftea.nl%2Fimages%2FSimavi_vrouw_en_kind.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.theartoftea.nl%2Findex.php%2Fsimavi&docid=1ZqFUcP8aqL4lM&tbnid=Au95x4rL51oXuM%3A&w=900&h=562&ei=4LzpVIrtNsTmavPCgIAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


https://www.youtube.com/watch?v=5-U3DlTX2h0&feature=player_embedded
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https://www.youtube.com/watch?v=5-U3DlTX2h0&feature=player_embedded


Maart 2015 6

Water uit de kraan? In NL héél gewoon…..

… in Afrika en Azië niet

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&ei=ArXpVKupIsHqaIyXgdAH&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNGiz3fvS1MM3ROIEq_YyJXzD5_bBA&ust=1424688765336394
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&ei=ArXpVKupIsHqaIyXgdAH&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNGiz3fvS1MM3ROIEq_YyJXzD5_bBA&ust=1424688765336394
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Betere gezondheid voor 
mensen in Afrika

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



Even voorstellen... klasgenoten

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



Ervaar wat Afrikaanse kinderen iedere dag 
doorstaan…
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Water in de buurt

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



Voordelen

• Door schoon water 
word je veel minder 
snel ziek. 

• Het kost nu minder 
tijd om schoon 
water te halen. 

AMREF Flying Docto: 

betere

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2Ffiles%2Fget%2F304.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2FOver-Your-Pure-Wine%2FSamen-maken-we-morgen-mooier.html&docid=lxUZraV5ZJFOUM&tbnid=n6ptdz9OjKxAPM%3A&w=338&h=450&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2Ffiles%2Fget%2F304.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2FOver-Your-Pure-Wine%2FSamen-maken-we-morgen-mooier.html&docid=lxUZraV5ZJFOUM&tbnid=n6ptdz9OjKxAPM%3A&w=338&h=450&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjbos.eu%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F07%2Fdirty_drinking_water.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjbos.eu%2Fwp%2F%3Fp%3D328&docid=p9vxmM45uyEiWM&tbnid=ZpDlghDFpa83eM&w=350&h=234&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjbos.eu%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F07%2Fdirty_drinking_water.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjbos.eu%2Fwp%2F%3Fp%3D328&docid=p9vxmM45uyEiWM&tbnid=ZpDlghDFpa83eM&w=350&h=234&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c


Quiz-time!

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika
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het antwoord
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het antwoord

Door schoon water word je 
veel minder snel ziek. 

Het kost nu minder tijd om 

schoon water te halen. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2Ffiles%2Fget%2F304.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2FOver-Your-Pure-Wine%2FSamen-maken-we-morgen-mooier.html&docid=lxUZraV5ZJFOUM&tbnid=n6ptdz9OjKxAPM%3A&w=338&h=450&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2Ffiles%2Fget%2F304.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yourpurewine.nl%2FOver-Your-Pure-Wine%2FSamen-maken-we-morgen-mooier.html&docid=lxUZraV5ZJFOUM&tbnid=n6ptdz9OjKxAPM%3A&w=338&h=450&ei=Nc_pVOS7MtCvaf3RgNAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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het antwoord

De wereldbevolking telt nu ruim 7,2 

miljard mensen (2.200.000.000)

Een derde van de wereldbevolking 

(2,4 miljard mensen) zal in 2015 

geen toegang hebben tot goede 

sanitaire voorzieningen.
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het antwoord
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de antwoorden



Waterverbruik in Nederland, wc

• Hoeveel water druk jij door 
als je naar de wc gaat en hoe 
vaak doe je dat per dag ?

• Hoeveel water is dat totaal 
per dag ?

Antwoord :

Bijna 6 liter per keer

6 keer per dag is 34 liter 

• En Elisa in Afrika?

Antwoord :

Niets 
AMREF Flying Doctors: 

betere gezondheid in 

Afrika



Waterverbruik in Nederland, eten en 
drinken

• Hoeveel kraanwater 
gebruiken wij in Nederland per 
persoon gemiddeld per dag 
voor limonade, thee en voor 
het koken?

Antwoord :

3 liter 

• En Elisa in Afrika?

Antwoord :

4 liter 

AMREF Flying Doctors: 

betere gezondheid in 

Afrika



Waterverbruik in Nederland totaal

• Natuurlijk gebruiken we water nog 
meer; voor de afwas(machine) de 
wasmachine, de auto en in de 
zomer voor het tuinsproeien.

• Hoeveel water gebruiken wij in 
Nederland per persoon gemiddeld 
per dag als we alles bij elkaar 
tellen ?

Antwoord :

120 liter 

• En Elisa in Afrika?

Antwoord :

13 liter AMREF Flying Doctors: 

betere gezondheid in 

Afrika



Vergelijken

AMREF, een 

Afrikaanse 

gezondheidsorga

nisatie

Waterverbruik in 

Nederland (120 liter)

Waterverbruik in 

Afrika  (13 liter)



overzicht

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



Conclusie

• Wij gebruiken ruim 2/3 

(86 liter) van het water voor 
douche/bad en wc. Slechts 3 
liter gebruiken we als echt 
drinkwater (eten en drinken).

• Elisa in Afrika gebruikt het 
meeste water voor eten en 
drinken, bijna 1/3.

AMREF Flying Doctors: 

betere gezondheid in 

Afrika



Opbrengst WvW voor 2015 biedt toekomst 
voor kinderen op scholen in Ghana

• Initiatief van Rotaryclubs uit 
District 1570 - Midden Nederland 

• Samenwerking met Football For 
Water
– Simavi, KNVB,
– Ghana: New Energy
– Ondersteund door Aqua For All 

en AKVO

• 10 scholen in Noord Ghana 

• Benodigd bedrag € 120.000



Project Ghana activiteiten

Het project ondersteunt de scholen met: 

• Het realiseren van adequate toilet- en 
watervoorzieningen;

• Training van school management comités 
in planning en beheer van de faciliteiten;

• Het opzetten, trainen en coachen van 
schoolgezondheidsclubs, bestaande uit 
leerlingen die als “peer educators” 
functioneren voor andere leerlingen;

• Voorziening van faciliteiten voor het 
handenwassen;

• Gezondheidseducatie in de omringende 
gemeenschappen. 



Wandelen voor Water

• Rond 22 maart 2015

• 6 kilometer

• 6 liter water

• Geld ophalen

• Voor kinderen op 

scholen in Ghana

AMREF Flying Doctors: 

betere gezondheid in 

Afrika



Een paar vragen 

Hoeveel euro moet jij ophalen

om 1 kind toegang te geven

tot schoon water?

A: € 75,-

B: € 50,-

C: € 15,-

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



en de laatste vraag

Hoeveel geld halen

leerlingen gemiddeld op

met Wandelen voor

Water?

A: € 3,-

B: € 30,-

C: € 130,-

AMREF Flying 

Doctors: betere 

gezondheid in 

Afrika



Resultaten 2015
Rondom wereld waterdag zullen zo’n 600 scholen met meer 

dan 34.000 Nederlandse kinderen over het hele land 
meelopen en geld inzamelen voor water projecten in Afrika en 
Azië. In 2014 was dit resultaat €1,3 miljoen !

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


En nu verder?
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• Voor iedereen een eigen WvW-rugzak!

• Woensdag 18 maart: lege flessen mee!

• Sponsoren: hoe doe je dat? Door wie?

• Sponsorformulier invullen en geld 
inzamelen?



BEDANKT voor jullie aandacht!
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2FSimavi1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.privacywaarborg.nl%2Fbedrijven%2Fsimavi%2F&docid=AzYwpwYXROtwbM&tbnid=qdDPS6_bWIaQxM%3A&w=220&h=164&ei=ArXpVLr4IcvgaKW7gIAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Heel veel succes!!!
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START


