
Waterdragers halen meer dan vierduizend 

euro op voor goede doel  

Samenwerkingsproject Walk for Water helpt kinderen in Afrika 

 
Leerlingen uit groep 7 en 8 doen mee aan de sponsorloop Walk for Water. Foto: Bastiaan Miché  

door Karin van Leeuwen  

HILVERSUM - Met op hun rug een knalblauwe rugzak met daarin zes literflessen 

water, legden zo'n 160 leerlingen dinsdag zes kilometer door Hilversum af. Ze deden 

mee aan Walk for Water, een project dat kinderen laat ervaren wat het is om elke dag 

voor water een eind te moeten lopen. Met de opbrengst helpen de dappere waterdragers 

kinderen in Afrika. "Maar het was wel heel zwaar", vat een leerling uit groep 7 de tocht 

samen. De opbrengst: € 4.140.  

Om kinderen bewuster te maken van de beschikbaarheid van schoon water en goedwerkende 

wc's in de wereld en om ze geld te laten inzamelen voor drinkwater- en sanitatieprojecten, is 

Walk for Water in het leven geroepen, 



een samenwerkingsproject van onder meer Aqua for all, Simavi en Rotaryclubs uit het hele 

land. Ook Rotaryclub Hilversum sponsort de actie.  

'Ons streven is dat er jaarlijks meer scholen aanhaken in Hilversum' 

Deed de Groen van Prinstererschool vorig jaar als enige basisschool in Hilversum mee aan 

Walk for Water, dit jaar werden de leerlingen uit groep 7 en 8 vergezeld door de Lelyschool 

en de Elckerlyc. In totaal liepen 156 kinderen mee. "We zijn blij dat er twee scholen meer dan 

vorig jaar meedoen. Ons streven is dat er jaarlijks meer scholen aanhaken in Hilversum", 

vertelt Esther Booms van Rotary Hilversum. De kinderen van de drie Hilversumse 

basisscholen hebben € 4.140 opgehaald. Een bedrag waar Booms enorm blij mee is. "En dat 

bedrag wordt hoger: Stichting Aqua for All legt bij elke euro 0,80 cent bij. En de Rotary Club 

Hilversum vult het bedrag aan zodat het een mooi rond eindbedrag wordt." 

Gastles  
Juf Sabrine van de Lelyschool denkt dat het mooie bedrag dat haar leerlingen ophaalden te 

danken is aan de goede voorlichting die over Walk for Water is gegeven. Twee weken terug 

gaven Rotarians Esther Booms en Jaap van der Horst een gastles op school en legden 

duidelijk uit waar het geld dat de kinderen op zouden halen aan wordt besteed. Wat vooral 

bleef hangen bij de leerlingen: een kraan kost vijftig euro. Na de les kregen de kinderen een 

lijst waarop sponsors het bedrag konden invullen.  

Dinsdagochtend om tien uur startten de deelnemers vanaf hun school. De drie scholen 

kwamen samen bij het gemeentehuis, waar de burgemeester en een aantal wethouders hen 

opwachtten. Wethouder Nicolien van Vroonhoven sprak hen toe en benadrukte hoe knap ze 

het van de kinderen vond dat ze zo'n eind met water op hun rug liepen. Voor de deelnemers 

had ze een kleinigheidje: een geel waterzakje waaruit je kunt drinken. "We hebben de 

waterzakjes maar niet gevuld, anders moeten jullie nog meer water sjouwen", grapte de 

wethouder.  

Kinderen hebben na de sponsorloop een indruk van wat hun leeftijdgenootjes in Afrika 

dagelijks moeten doen om aan water te komen. "Sommige kinderen vonden het zwaar en 

moesten hun rugzak met water even afgeven aan een van de begeleiders. Ze klaagden vooral 

over druk op hun schouders. Ze hadden het idee dat als ze de rugzak afdeden ze weer konden 

ademen en rennen", vertelt juf Sabrine. Haar groep werd niet alleen begeleid door ouders, ook 

leden van de Rotary Club liepen mee. Zij hielden de moed erin door na elke gelopen 

kilometer op een hoorn te blazen. Zo wisten de kinderen hoeveel kilometer ze nog moesten 

lopen voordat ze weer bij school waren.  

 


