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Informatie Wandelen voor Water 2019
We gaan aftellen tot aan de start van de 4e editie van ‘Wandelen voor Water’ op vrijdag 22
maart 2019.

Het doel
De actie zoals die wordt voorbereid, is bedoeld voor de verbetering van
sanitatie projecten in Ethiopië. Ethiopië is een arm land in het oosten van
Afrika, met een jonge en explosief groeiende bevolking. Het is goed om te
zien dat in het land steeds meer kinderen naar school gaan! Een relatief
onbekend probleem is echter dat op heel veel scholen de water-, hygiëneen sanitaire voorzieningen erg slecht zijn met het gevolg dat kinderen vaak
ziek zijn en de leeromgeving op school ongezond is.
In het project worden nieuwe sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en
waslokalen, gebouwd en krijgen kinderen voorlichting over hygiëne. In dit
project werken we op zeven Ethiopische scholen in zes verschillende
regio’s. In totaal zitten er ruim 4000 kinderen op deze scholen.
We vragen geld voor de verbetering van sanitair op de scholen. Wat wordt er concreet
gedaan:
● Meisjestoiletten: nieuwe toiletten voor meisjes worden gebouwd of opgeknapt.
● Handen wassen: wasbakken worden aangelegd/opgeknapt bij de toiletten.
● Waterpunten: aanleg van nieuwe kraantjes.
Met nieuw sanitair alleen worden de problemen niet opgelost. Ook de onwetendheid over de
ernst en de mogelijke gevolgen van slecht sanitair moet worden aangepakt. Onderwerpen
die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welk water kun je wel/niet drinken, het belang van
handen wassen, waarom gebruik je een toilet en hoe houd je een toilet netjes? Ook worden
er tijdens deze lessen stukjes zeep uitgedeeld en krijgen de kinderen kleine opdrachten om
actief met het onderwerp aan de slag te gaan.
Een ander belangrijk doel is onze kinderen hier in Nederland het besef van goede sanitatie
te leren en hen inzicht te geven in de verschillen wat betreft de welvaart in Nederland in
vergelijking met andere plekken op deze wereld.

Stand van zaken
Belangrijke randvoorwaarden zijn op orde zoals het verkrijgen van de noodzakelijke
vergunningen, de wandelroute en natuurlijk de deelname van de scholieren. Op basis van
toezeggingen door 15 scholen uit Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, Harskamp en
Wageningen lopen er circa 600 leerlingen mee.
De organisatie is druk bezig met de puntje op de “i” te zetten voor het dagprogramma en de
zaken voor start en finish bij het evenemententerrein in orde te krijgen. Burgemeester
Verhulst zal in Ede het startschot geven op 22 maart.
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Gastlessen en praktische zaken
Vanaf deze week worden de gastlessen verzorgd op de scholen.
De gastlesgever laat promotie artikelen achter op school. Hangt u de
vlaggetjes en poster in de school of in het klaslokaal? Ook worden de
sponsorformulieren op school achtergelaten. Het is de bedoeling dat de
leerlingen na de gastles sponsors gaan vinden. Het geld wordt gelijk
door de leerlingen meegenomen en uiteindelijk op school ingeleverd.
Op woensdag 20 maart komt een Rotarian het geld en de ingevulde sponsorformulieren
ophalen zodat er tijdens de wandeling geen contant geld in omloop is. Bij de vorige edities
werd gemiddeld een bedrag van € 25,-- per leerling opgehaald. Wij zijn benieuwd naar het
bedrag van deze editie.
Aan het einde van de gastles ontvangt de school voor elke deelnemende leerling de speciale
Wandelen voor Water rugzak. Hierin passen exact vier (statiegeld) pet flessen van 1,5 liter
elk. De leerlingen zorgen zelf voor de petflessen.
Wij gaan ervan uit dat u een aantal praktische zaken met de ouders communiceert,
waaronder het verlenen van toestemming om foto’s te nemen.
Om de school te herkennen tijdens de wandeling is een schoolbord of een vlag die met de
hand kan worden meegenomen handig. Wij verzoeken u een (kartonnen of houten) bord te
voorzien van een steel en eventueel zelf te vervaardigen op formaat van circa 120 x 40 cm.
Neemt u dit op 22 maart zelf mee? Er is geen ruimte om een aparte vlag aan een paal te
hijsen op het evenemententerrein.

De dag van de wandeling
Op 14 maart volgt er nog een nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden omtrent de
wandeling. Wat willen wij nu reeds vertellen?
De wandeling vindt plaats op vrijdag 22 maart a.s. en dat is op Wereldwaterdag van de VN.
De start van het wandelevenement is op Het Marktplein in Ede (bij de MediaMarkt). Let op,
bij de vorige edities werd er gestart op het Raadhuisplein.
Elke school krijgt een vaste Rotarian als begeleider. De
toegewezen Rotarian is van de organisatie op de hoogte
en zorgt voor opvang van de betreffende school op het
Marktplein. Hij/zij begeleidt de school gedurende de
gehele wandeling.
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Voor de kinderen uit Ede/Bennekom geldt dat deze wandelen of per fiets naar het Marktplein
komen. Er is ruimte om fietsen te stallen. Uitgangspunt is dat de scholen de leerlingen zelf
begeleiden. Deze begeleiders lopen veelal ook mee tijdens de wandeling. Het is fijn om van
tevoren te weten hoeveel begeleiders er van de school meekomen. Geeft u dat per mail door
naar rotaryveluwezoom@gmail.com?
De leerlingen van de scholen uit Lunteren, Harskamp en Ederveen reizen per trein vanaf
treinstation Lunteren naar Ede. Het vervoer van de kinderen naar het station dient verzorgd
te worden door school c.q. de ouders. Vanaf aankomst op het station zijn er ook Rotarians
aanwezig voor begeleiding.
Dit is wat wij op dit moment met u willen delen. Een week voor de wandeling ontvangt nu nog
een nieuwsbrief.

Verdere informatie
Voor dit evenement hebben wij een website gemaakt waarop de benodigde info, formulieren,
contactgegevens etc. terug zijn te vinden.
www.wvw-veluwezoom.nl
Voor algemene informatie over het evenement in Nederland raadpleeg:
www.wandelenvoorwater.nl
En heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij kijken uit naar 22 maart!
Namens Rotary Veluwezoom,
Stefan Lagerweij, voorzitter stuurgroep
s.lagerwey@fysiotherapiebennekom.nl
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