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Bekijk de webversie

Even voorstellen.....
Lungile Dladla
In maart is onze adviseur naar Zuid-Afrika
geweest om te overleggen met
bestuursleden van CBO Network over hoe
de projecten te continueren na het overlijden
van Patti. Wij zijn erg blij dat Lungile Dladla,
stiefdochter, en Trevor Joshua, de man van
Patti, het (vrijwilligers)werk van Patti
voortzetten en bestuurslid zijn geworden.
Lungile de neemt taken en verantwoordelijkheden over en is onze nieuwe
contactpersoon. Wij zijn erg blij met hun
inzet en etnhousiasme. Lees in deze zelfde
nieuwsbrief over de succesvolle
implementatie van het eerder uitgestelde
dubbelproject.

Bye bye cholera
In juni werden de schoonwater projecten bij
de Bomvaneni Primary School en de
Gwebushe High School uitgevoerd, samen
goed voor 500 leerlingen.

Cadeautip
Oud ZAW-secretaris Kees van der Post en
zijn partner Han van de Mijn waren jarig en
vierden feest! Een leuk feest met zang en
muziek en heerlijk eten. Het gezamenlijk
verjaardagscadeau (ruim €2500,-!) werd na
afloop op onze rekening gestort.
Dank jullie wel!!!

Bij de test voor implementatie bleek hun
drinkwater niet alleen vervuild te zijn maar
ook ziektekiemen te bevatten! Lunghi van
CBO network schreef ons dat de leerlingen
die zij les gaf over het belang van veilig
drinkwater verbaast waren over de lekkere
smaak van het water en bye bye cholera
zongen.

Gereedschap
Al eerder had CBO gevraagd om wat gereedschap om zelf kleine reparaties uit te kunnen
voeren. Inmiddels heeft Lungile dat gekocht (kosten ± 3900 ZAR/ ± € 280,-) en kwam het van
pas bij de rondgang van de eerdere projecten. Er is slechts één school die ze nogmaals gaan
bezoeken om er zeker van te zijn dat de UV-zuiveringsapparatuur goed werkt.

Onze plannen
En verder; we zijn in overleg welke twee scholen het beste te kiezen voor ons volgende project.
In ieder geval is dat de KING ZWELETHENI HIGH SCHOOL met bijna 900 leerlingen, als
tweede school komen er nog meerdere in aanmerking.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marijkejansen@zuiverafrikaanswater.nl toe aan uw adresboek.

