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Bekijk de webversie

Gelukkig nieuwjaar!
Zuiver Afrikaans water wenst u een gezond en gelukkig 2019! Een jaar waarin meer dan 10.000
Afrikaanse kinderen met de door u gedoneerde projecten op school gezuiverd en veilig water
kunnen drinken.
Ook wij hebben dit jaar een goed voornemen; Een dubbelprject voor gezond en dus gezuiverd
drinkwater voor de Ngedlesi Primary School met 250 leerlingen. De school maakt nu gebruik
van regenwater en soms water uit een nabijgelegen rivier. De tweede school is de Thembimfuni
Special Primary School voor kinderen met een handicap. 167 kinderen verdeeld over 17
klassen. Zij hebben een waterput en zouden ongeveer 1 keer per maand municipal water
ontvangen.
De onderstaande foto toont de omgeving van de scholen.

ZAW benefiet diner
2018 hebben we het jaar afgesloten met iets nieuws. Het ZAW benefiet diner. Een Afrikaans en
geheel vegetarisch diner wat met hulp van Wanda en Gerda van huis in de wijk Belgie door ons
geserveerd werd. Het was meer dan lekker en gezellig en we hebben z0'n 1150 euro opgehaald
met de 25 eters en de donatie’s van anderen die helaas dit jaar niet aanwezig konden zijn. Wij
zijn hier razend enthousiast over en willen iedereen die geweest is, gedoneerd of mee geholpen
heeft hartelijk danken.

Het 70 + 30 + 0 = 100 feest
Ook in november vierden drie generatie´s mannen hun
70 + 30 + 0 = 100 feest. Gasten op dit feest konden
ZAW een donatie te schenken. Wouter, Job en Mees
met al hun vrienden hartelijk dank hiervoor!

Groot Haspels
Stichting Groot Haspels, die eerder een paar dubbelprojecten sponsorden hebben te kennen
gegeven andere projecten te gaan ondersteunen. Wij betreuren deze beslissing, maar zijn er blij
mee dat we de afgelopen jaren de gezuiverd schoolwater projecten konden realiseren en
danken hen voor de samenwerking.

Xindao
Xindao, de bekende leverancier van relatiegeschenken heeft aan het einde van het jaar ons een
hele bus vol cadeaux doen toekomen. De verkoop van deze artikelen heeft tot nu toe al 680
euro opgebracht. Met dank aan Peter voor zijn inzet!

Wereldwaterdag
Vrijdag 22 maart is het wereldwaterdag. Een prima dag om het belang van
schoon gezuiverd en veiig drinkwater voor IEDEREEN bekend te maken. Stuur
vrienden en kennissen deze nieuwsbrief met aanbeveling door! Of zoek voor
ons een restaurant die mee wil doen aan Wijwater/Zijwater en mail deze naar
ons door

Goede berichten uit Afrika.
Lunghi stuurde ons een mail waarin ze schreef dat ze 11
scholen vlak voor de vakantie heeft bezocht waarbij ze de
filters en het reinigen van de tanks met de docenten
naliep. Alle projecten functioneerden goed op één na, die
kampte met een tijdelijk probleem wat na de vakantie wel
oplost zal zijn. Lunghi zal dat nog nagaan
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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.

