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Op 22 maart jl hebben 160 leerlingen van de Lelyschool, de Groen van Prinstererschool en de Elckerlyc elk 6 km gewandeld met 6 liter
water om aandacht te vragen voor de verbetering van drinkwater en sanitatie in de wereld. Door deel te nemen aan het project
Wandelen voor Water hebben zij zich laten sponsoren door familie en kennissen. De leerlingen hebben samen het prachtige bedrag van
€ 4759 opgehaald; dit bedrag is door de Stichting Aqua for All verhoogd tot

€    9.000
Het geld zal door SIMAVI besteed worden voor sanitatieverbeteringen op 40 scholen in Kenia, Oeganda en Tanzania. Hierbij worden
19,380 leerlingen en docenten voorzien van wc’s, handenwasvoorzieningen en kennis over goede hygiëne en schoon drinkwater.

Wandelen voor Water is een initiatief van stichting Aqua for All, Wilde Ganzen, Simavi, AMREF & ZOA en Akvo.  Alle projecten waarvoor gelopen wordt  heeft  Aqua voor All beoordeeld en goedgekeurd.  Samen met de steun van veel Rotary 
Clubs, waterbedrijven en kleinere stichtingen, doet Nederland écht iets voor schoon water in ontwikkelingslanden. Meer informatie:  www.wandelenvoorwater.nl en www.rotaryhilversum.nl



Wandelen voor Water, Simavi en Rotary
• Verminderen van het aantal mensen dat getroffen wordt door ziektes die veroorzaakt worden door 

vervuild water door de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren en 
door de kennis over dagelijkse hygiëne (zoals handenwassen) te vergroten. 

• onderdeel van het WASH & Learn-programma, waarin naast water- en sanitaire voorzieningen ook 
leren centraal staat. Daarnaast is de samenwerking tussen partners en de lokale bevolking een 
belangrijke pijler van het programma. 

• WASH & Learn-programma van Simavi in Oost-Afrika (Uganda, Kenia en Tanzania) richt zich op 
huishoudens, scholen en lokaal ondernemerschap. Het doel is in alle landen hetzelfde: het verbeteren 
van de gezondheid van schoolkinderen en hun families. Door het aanleggen van voorzieningen in 
zowel de scholen als de dorpen, wordt de hele gemeenschap erbij betrokken. Het stimuleren van 
lokaal ondernemerschap zorgt er op zijn beurt weer voor dat mensen zelfvoorzienend worden en 
kunnen werken aan hun economische ontwikkeling. Zo werken we aan een duurzame verandering. 

• Doordat binnen ieder land een ander punt van het programma wordt benadrukt, hebben ze allemaal 
hun eigen expertise. Hierdoor kunnen de lokale partners van de verschillende landen veel van elkaar 
leren. Tevens heeft elke partner haar eigen expertise.

• In Kenia is Simavi in de streken Teso en Nambale actief in de Busia-regio. Door dit programma maken 
er 1.800 schoolkinderen en 660 huishoudens gebruik van water- en sanitaire voorzieningen en krijgen 
ze educatie over het belang en het onderhoud hiervan. 

• Hiermee zorgen we voor een toename van het aantal naar schoolgaande kinderen. Daarnaast 
stimuleren we door middel van kleine leningen 200 nieuwe ondernemers, om zo economische 
ontwikkeling te bevorderen. Al deze activiteiten dragen bij aan een verbetering van de 
levensstandaard van de lokale bevolking.

• Het Waterplatform van District 1570 van Rotary ondersteunt met de opbrengst van Wandelen voor 
Water de WASH & Learn projecten die  Simavi uitvoert in Uganda, Kenia en Tanzania

• Rotary Hilversum heeft besloten aan te sluiten bij de aanpak van het district

• Schoon drinkwater en 
hygiëne

• WASH & Learn
programma iov overheid

• Simavi penvoerder voor 
WASH in 
Uganda/Kenia/Tanzania

• Teso en Nambale in Busia
regio in Kenia

• WASH voorzieningen en 
stimuleren lokaal 
ondernemerschap

• Waterplatform vanRotary
District 1570 
ondersteunt Simavi met 
de opbrengst van 
Wandelen voor Water 

• Rotaryclub Hilversum 
ondersteunt de 
districtsaanpak



programma
Zondag: 

vlucht Schiphol Nairobi
Maandag: 

vlucht Nairobi-Kisumu-
Kakamega (partner bezoek)-
Busia met bus
Dinsdag: 

Busia- veldbezoek- Busia
Woensdag: 

Busia-veldbezoek-
Kakamega Rotaryclub  
Donderdag: 

Kakamega Forest
Vrijdag : 

Kakamega- vlucht Kisumu-
Nairobi
Zaterdag: 

Nairobiwildpark-vliegveld
Zondag: 

vlucht naar Schiphol

23-31 oktober 2016
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situatie waterputten oud



situatie op school oud
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in het dorp



ondernemerschap



ondernemerschap



Rotaryclub Kakamega

Op zoek naar een Matching Grant



officiële gedeelte



voor hen doen we het



dankbaarheid en gastvrijheid



Kakamega Forest



en Nairobi National Park


