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Bekijk de webversie

Dubbelproject
In juli dit jaar zijn de Little Flower school en de Wombane school van veilig drinkwaterapparatuur voorzien en kregen zij training in het gebruik daarvan en van het belang van veilig
drinkwater. De Wombane Primary school ligt in afgelegen gebied en maakt gebruik van faecaal
(met ontlasting) verontreinigd oppervlaktewater. Er zijn 318 leerlingen en 12 stafleden. De Little
Flower Primary school (zie foto onder) met 653 kinderen en 19 docenten kampt met dezelfde
uitdagingen op drinkwater gebied. We zijn dan ook erg blij dat met uw geld ongeveer 1000
personen nu zuiver en veilig drinkwater hebben!

Reparatie
Tijdens noodweer was een deel van de apparatuur in Khanyakufikhile school beschadigd
geraakt en daardoor kon geen veilig water meer geproduceerd worden. Enkele elektrische
onderdelen (o.a. de pomp en de transformator) moesten worden vervangen en ook sommige
van de pijpen moesten vernieuwd worden. Gelukkig was Gerrit Idema van QuaWater bereid om
deze reparaties uit te voeren nu hij toch in KwaZulu Natal was voor de implementatie van het
bovenstaande dubbel project.

Wij water / zij water
Vraagt u als u uit eten gaat ook vaak om een karaf
leidingwater? Zou u daar een klein bedrag voor willen
betalen bij wijze van donatie aan een
schoonwaterproject?
Wij zijn op zoek naar restaurants en/of cafe’s die
ons op die manier willen steunen.
Onze vraag: wilt u dit voorstel eens voorleggen aan uw
favoriete restaurant? Of, wellicht kent u iemand in de
horeca die we hierover zouden kunnen benaderen. Zou
u deze contact(en) aan ons willen doorgeven via:
jooskedondorp@zuiverafrikaanswater.nl

Bestuur compleet
Goed nieuws: Jacqueline Langeslag het voorzitterschap overneemt. Jacqueline behoeft
eigenlijk geen nadere introductie, zij is vanaf de oprichting betrokken bij ZAW als adviseur en
heeft veel van de uitgevoerde projecten bezocht.
Reina Germs, gepensioneerd onderwijzeres, gaat de secretariële taken overnemen. En, ook is
toegetreden als algemeen bestuurslid, Annemieke Janson, zij werkte in de gezondheidszorg en
is kunstenaar.
U begrijpt, wij zijn erg blij met deze nieuwe bestuursleden.

Jaarverslag van 2017
Voor iedereen die benieuwd is naar het jaarverslag 2017, klik op onderstaande link
jaarverslag 2017.pdf
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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.

