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Informatie resultaat Wandelen voor
Water 2017 en vooruitblik 2019
De derde editie van ‘Wandelen voor Water’ in maart 2017 was een groot succes. Toen
hebben wij met ruim 800 kinderen een bedrag van bijna €25.000 “bij elkaar gelopen”. De
succesvolle edities in 2013, 2015 en 2017 hebben ons geïnspireerd om ook voor 2019 een
wandeling te gaan organiseren. En wat leuk dat uw school meeloopt!

Aqua for All
Wandelen voor Water is een initiatief van de Stichting Aqua for
All (A4A) en heeft ten doel wereldwijd een actieve bijdrage te
leveren op het gebied van sanitatie. A4A is in 2002 opgericht
door de Nederlandse waterbranche om de krachten op het
gebied sanitatie in ontwikkelingssamenwerking te bundelen.
A4A stelt zich ten doel een duurzame ontwikkeling te
bevorderen van de drinkwatervoorziening, sanitatie en
waterbeheer in ontwikkelingslanden.

Gastlessen
Ter voorbereiding op de wandeling worden er weer gastlessen
gegeven op de deelnemende scholen. Tijdens deze lessen wordt op interactieve wijze
toegelicht voor welke projecten er gewandeld zou gaan worden.

Wandeling
Tijdens de wandeling in 2019 gaan leerlingen uit de groepen zeven en acht van diverse
scholen uit het basisonderwijs in Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren, Ederveen,
Harskamp en Wekerom zes kilometer wandelen met zes liter water in hun rugzak. Deze
rugzakken worden door de organisatie verstrekt. Op deze wijze kunnen de kinderen ervaren
hoe het voelt om dagelijks water te halen zoals vaak in ontwikkelingslanden door kinderen
wordt gedaan. Op de wandeldag zelf helpen Rotarians van verschillende clubs uit onze regio
met de organisatie van de wandeling.
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Nieuw project in 2019
Er wordt gewandeld voor “schoon water” in Ethiopië. Veilig drinkwater en een schone wc: de
gewoonste zaak van de wereld voor ons. Maar niet voor iedereen. Duizenden kinderen in
Ethiopië kennen deze luxe niet. Thuis niet maar ook op school niet. Er is onwetendheid over
de samenhang tussen gezondheid en hygiëne. In het project wordt aandacht gevraagd voor
deze onderwerpen en willen wij leerlingen van scholen in Ethiopië toegang geven tot schoon
water en goede toiletvoorzieningen. Schoon water=gezond leven!
Onderstaande foto’s van het “schoon water” project in Ethiopië.

Wandelen voor Water 2019
Op vrijdag 22 maart 2019 wordt de volgende editie van Wandelen voor Water gehouden.
Met deze nieuwsbrief hopen wij uw enthousiasme te voeden! Mocht u vragen hebben, dan
kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.
Namens Rotary Veluwezoom,
Stefan Lagerweij, voorzitter stuurgroep
s.lagerwey@fysiotherapiebennekom.nl

Verdere informatie
www.wandelenvoorwater.nl
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