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WOORD EN DAAD WERKT OP 3 MANIEREN AAN DUURZAAM WATER IN ONTWIKKELINGSLANDEN:
WATER, SANITATIE EN
HYGIËNE (WASH)
Op scholen en in dorpen werken we
aan schoon drinkwater, goede hygiëne
en werkend sanitair voor een gezonde
leef- en leeromgeving.
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WATER VOOR
VOEDSEL
Met boerencoöperaties werken
we aan irrigatietraining, de aanleg
van watervoorzieningen en het gebruik van innovatieve technologie.

INTEGRAAL WATERBEHEER
EN WATERMANAGEMENT
In verschillende regio’s werken we met
overheden en waterschappen aan integraal
waterbeheer (de beschikbaarheid van water, de
toegang tot water en efficiënt watergebruik).
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> WOORD
DOOR DS. P. NOBEL, GARDEREN

Wonderschoon!
‘Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten.
Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken. (…) De
vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water…’
JOHANNES 4 VERS 7 EN 15

Dit nummer van Werelddelen gaat over duurzaam water in ontwikkelingslanden en kreeg het thema ‘wonderschoon!’ mee. Als
het gaat over duurzaam water, moet ik denken aan Johannes 4.
Op het heetst van de dag, 12 uur in de middag, komt een vrouw
uit Samaria om water te putten uit de Jakobsbron. Ze wilde
liever niemand tegenkomen. Daarom komt ze op dit vreemde
tijdstip, midden op de dag. Maar laat ze nu toch Iemand tegenkomen… De Heere Jezus. Hij is moe van het lopen en Hij heeft
dorst.
Hij ziet haar aankomen en zoekt een aanknopingspunt voor een
gesprek: ‘Hebt u wat te drinken voor Mij?’ De Heere Jezus ziet
namelijk dat deze vrouw niet zomaar lichamelijke dorst heeft,
maar dorst naar levend, duurzaam water. Zoals ieder mens
dorst heeft. Augustinus heeft dat verwoord in zijn Belijdenissen: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God’.

'Christus is het levende
Water bij uitstek.'
Deze vrouw uit Samaria weet daar alles van. Zij heeft haar
levensdorst op allerlei manieren geprobeerd te lessen. En het
is zo herkenbaar… Je kunt het zoeken in liefde en hartstocht,
in je carrière, in je geld en bezit, je mooie spullen, in je hobby’s
of sport. Maar al die dingen geven alleen maar voor een tijdje
een goed gevoel. Het is precies zoals de Heere Jezus tegen de
vrouw zegt: ‘Wie van dit water uit de Jakobsbron drinkt, zal
weer dorst krijgen. Maar het water dat Ik je geef, dat stilt je
dorst pas echt, dat vervult je verlangen pas werkelijk.’ Over
duurzaam water gesproken!
Pas als Christus in je leven komt, kom je tot je bestemming. Hij
is het levende, duurzame Water bij uitstek. Hij wast je schoon
van al je zonden en geeft je een nieuw begin. Het is mijn gebed
dat veel mensen via de programma’s voor duurzaam water
dit levende en schone Water leren kennen. Dat is werkelijk
‘wonderschoon’!

› VOORAF
DOOR RINA MOLENAAR

Water, zo gewoon?
We laten de drukke hoofdstad Port-au-Prince achter
ons en rijden naar de kust. Haïti: ‘land van de bergen’.
Rijdend door het bergachtige landschap snap ik waarom
het land deze naam kreeg. Ik geniet van de natuur en de
prachtige, blauwe zee. Even lijken armoede en ellende
ver weg te zijn.
Hoewel, de hobbelige weg vol gaten moet ik dan even
vergeten.
De realiteit komt weer binnen als we op de plaats van
bestemming aankomen. Stormen en zelfs orkanen
troffen dit dorp in de bergen genadeloos. De nieuw
gebouwde kerk is nu een veilige schuilplaats in tijden
van storm.
Een groep mensen wacht ons in de eenvoudige kerk
op. De meesten van hen zijn hier geboren en getogen.
Voor goed drinkwater moeten ze drie uur lopen.
Boringen dichterbij huis leverden alleen maar zout
water op. Dat is de keerzijde van de idyllische, blauwe
zee, die op dit eiland overal dichtbij is.
Drie uur lopen om aan schoon drinkwater te komen…
Hoe leven deze mensen? Hun schone kleding en stralende uiterlijk verraden niet dat leven zonder stromend
water hier zwaar is. Als ik erover doordenk, lijkt leven
me hier bijna onmogelijk.
Hoog in de Haïtiaanse bergen denk ik even aan de droge
zomer in Nederland. We moesten wat zuiniger zijn met
water. Het lijkt niets voor te stellen vergeleken met hier.
Ik denk ook even aan het moment dat mijn zieke familielid me vanaf zijn bed om water vroeg. Ik hield een glas
onder de kraan en kon meteen aan zijn wens voldoen.
Het leek zo gewoon.
Meer dan ooit realiseer ik me dat schoon water niet de
gewoonste zaak van de wereld is.
r.molenaar@woordendaad.nl
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DOOR LOTTE BRAK, EDITIE-EINDREDACTEUR

WERELD
# HYGIËNE

‘SCHONE HANDEN
NET ZO BELANGRIJK
ALS EEN LESBOEK’
GOEDE HYGIËNE BEGINT IN HAÏTI OP SCHOOL

In het vorige nummer van Werelddelen bespraken
we het belang van kwalitatief goed onderwijs.
Goed onderwijs bereidt kinderen voor op de
toekomst. Maar om te kunnen leren heeft een
kind meer nodig dan passend lesmateriaal en
kwaliteitsverbetering. Ook schoon drinkwater en
goede hygiëne zijn van groot belang. In dit artikel
leest u hoe wij hieraan werken op Haïtiaanse
scholen.
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Een schone school met werkende toiletten,
zeep en drinkwater, wij weten niet beter
dan dat dat normaal is. Maar het gemiddelde schoolkind in het Midden-Amerikaanse
Haïti is heel anders gewend, aldus een rapport van de World Health Organisation en
Unicef. Slechts op de helft van de scholen is
er sanitair en toegang tot schoon drinkwater. En dan hebben we het nog niet over de
kwaliteit. Deze situatie is de kinderen niet
vreemd, thuis zijn ze niet anders gewend.
En daar zit de kern van het probleem. Op
het westelijk halfrond gaat Haïti aan kop
wat betreft de slechtste toegang tot water,

sanitair en hygiëne. De zware aardbeving
van 2010 heeft hier ook geen goed aan ge-

'Thuis zijn kinderen vaak
niet anders gewend.'
daan. Toen is veel van de al beperkt aanwezige infrastructuur verwoest en leidde de
slechte hygiëne tot een cholera-epidemie.
EEN NIEUW NORMAAL
Haïti heeft dus structurele verandering
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PROJECT IN BEELD:
VERBETERING HYGIËNE HAÏTI
Het project is in eerste instantie gestart op vijf scholen.
Na de tweejarige eerste fase wordt het uitgebreid naar
de andere scholen waar partnerorganisatie P&A werkt.
Daarbij worden de geleerde lessen uit de eerste fase
meegenomen.
4 COMPONENTEN VAN HET PROJECT:
• Preventie van ziektes als diarree
• Voldoende wateropslag en schoon drinkwater
• Verbeterd sanitair en goede hygiëne
• Afvalmanagement

Pauline Blok

Ermithe Lilite
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nodig op dit gebied. Een van de plekken
waar deze verandering kan beginnen is op
scholen. Waar kinderen voorbereid worden
op de toekomst en kennis kunnen maken
met ‘een nieuw normaal’.
Woord en Daad is daarom eind 2017 samen
met partnerorganisatie Parole et Action
gestart met een project voor verbeterde
hygiëne, goed sanitair en voldoende wateropslag op 39 Haïtiaanse scholen.

hoe eerder kinderen helemaal stoppen met
school.’

LEERACHTERSTAND
‘Ik ben geschrokken van de impact van een
ongezonde leeromgeving op de levens van
de kinderen’, aldus Pauline Blok, expert
planning, monitoring, evaluatie en leren van
het project. ‘Dit project is van start gegaan
met een verkennend onderzoek op vijf
scholen om de situatie in kaart te brengen.
De uitkomsten van dit onderzoek hebben
de nood bevestigd. Zo misten 79 van de
128 leerlingen (62%) in de twee weken
voorafgaand aan het onderzoek ten minste
een dag school door ziekte. In de meeste
gevallen hadden ze last van diarree, tyfus,
cholera of wormen. Allemaal ziektes die
te voorkomen zijn door betere hygiëne en
veilig drinkwater. Dat is schrijnend. Want
door ziekte missen kinderen lessen en lopen
ze al snel een leerachterstand op. En de ervaring leert: hoe groter de leerachterstand,

‘Ik ben geschrokken van de
impact van een ongezonde
leeromgeving.'

MEISJES VALLEN HET EERST UIT
Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat
vooral de tienermeiden het moeilijk hebben.
Deze meisjes hebben zeer beperkte opties
voor een gezonde persoonlijke hygiëne
wanneer ze maandelijks hun menstruatie

hebben. Er zijn geen of onvoldoende materialen beschikbaar, er rust een taboe op het
onderwerp en er is onvoldoende privacy op
het toilet doordat er geen gescheiden toiletten zijn en deuren meestal ontbreken. Dit
heeft tot gevolg dat deze meisjes vaak thuis
blijven. Maar juist zo lopen ze extra achterstand op, met het risico dat ze de middelbare
school niet afmaken.
TWEEZIJDIGE AANPAK
‘Op sommige punten ben ik ook verrast’,
vertelt Pauline. ‘Kinderen weten wel het
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'Fijn dat er op school
altijd schoon water is'
WILNA OLIBRIS, LEERLING
‘Het is heel belangrijk dat er schoon water is
op school! We drinken het als we dorst hebben. Ook leerden we onze handen te wassen
nadat we naar het toilet zijn geweest. Water
is belangrijk voor de gezondheid. Als mensen
ziek worden, is dat naar. Ik wil later graag verpleegkundige worden. Het lijkt me mooi om te
zorgen voor mensen die dat nodig hebben.’

één en ander over het belang van hygiëne.
Maar door het ontbreken van faciliteiten
handelen ze toch anders. Ze drinken water
dat niet gefilterd of gekookt is en ze wassen
hun handen niet na toiletbezoek.’ Daarom
is het project tweezijdig. Enerzijds wordt er
gewerkt aan goede infrastructuur: werkend
sanitair, prullenbakken, zeep en voldoende
wateropslag. Anderzijds worden er aansprekende lespakketten ontwikkeld waardoor
leraren en kinderen het belang van goede
hygiëne leren.
ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING
Ermithe Lilite heeft een belangrijke rol
in het project als organisator, trainer en
verpleegkundige. Ze gaat de scholen langs
om te coördineren en toezicht te houden.
Ze vertelt: ‘Ik stuur de leraren aan in het
geven van lessen over water, hygiëne en
gebruik van sanitair. We leren de kinderen
onder andere hoe, waarom en wanneer ze
hun handen moeten wassen, bijvoorbeeld
nadat ze het toilet gebruikt hebben. Ook
zetten we de kinderen aan het werk. Ze
leren meehelpen bij het schoonhouden van
het schoolplein en de toiletten. Zo voelen
ze zich betrokken en houden we samen de
school schoon.’ Ermithe Lilite regelt niet
alleen lessen voor de leerlingen, ze organiseert ook voorlichtingen voor hun ouders.
In alle lagen van de bevolking moet het
belang van hygiëne en veilig water gaan
leven. Daarom worden ook ouders nauw bij
het project betrokken. ‘Het is belangrijk dat
ouders hun kinderen het goede voorbeeld
geven. Zodat alle elementen in het project
elkaar versterken.’

'Hygiëne en goed
sanitair een eerste
stap in een schoner
leven'
ANTOINE DUCKENSON, LERAAR
‘Het is goed dat er gedurende het
project meer waterpunten komen op de school waar ik
lesgeef. Nu moeten kinderen vaak erg lang wachten voor
ze hun handen kunnen wassen, dat ontmoedigt hen. Of het
regenwater raakt op waardoor er helemaal geen water is.
Ik vind het heel belangrijk dat we nu investeren in hygiëne
en goed sanitair. Het is voor kinderen een eerste stap in
een schoner leven.’

'Straks weten
mijn kinderen
meer dan ik'
ANGELINE PHENOR,
MOEDER
‘Ik ben heel blij dat mijn
kinderen op school nu
hygiënelessen krijgen. Dergelijke lessen heb ik nooit gehad. Straks weten mijn
kinderen meer dan ik. Het is belangrijk dat ze weten
hoe ze een schoon en gezond leven kunnen leiden.’

Meer weten?
www.woordendaad.nl/wonderschoon
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KERSTCAMPAGNE:

DELEN

EEN GEZONDE TOEKOMST BEGINT
BIJ EEN SCHOON LEVEN
Veilig water om te drinken, zeep om je
mee te wassen, een schone wc: voor
ons is het heel normaal. Maar in veel
landen waar Woord en Daad werkt,
is de dagelijkse realiteit heel anders.
Wereldwijd hebben ruim 2,1 miljard
mensen geen toegang tot schoon
drinkwater.

Daarom zetten we ons in voor een
schone leefomgeving en een gezonde
toekomst voor iedereen! Op scholen
en in dorpen, in samenwerking met
overheden, waterschappen en het
bedrijfsleven. In deze drie projecten
waarbij we werken aan schoon water,
verbeterde hygiëne en goed sanitair.

PROJECT
OEGANDA:
Toegang tot schoon
drinkwater voor
dorpen in Oeganda.

PROJECT BANGLADESH:
Een markt voor sanitaire
producten in gemeenschappen
in Bangladesh.

8

'Ik kan mensen leren
hoe zij zichzelf goed
kunnen verzorgen'
- HASINA

‘Ik ben Hasina, getrouwd
en moeder van een
dochter. Mijn eerste man
verliet plotseling ons
gezin. Om mijn hoofd
boven water te houden,
verkocht ik kleding langs
de deuren. Zo ontmoette
ik op een dag iemand die
mij wees op de ondernemerschapstraining vanuit dit
project. Ik heb de training gevolgd,
een heel nieuwe ervaring voor me!
Voor het eerst ontdekte ik dat ik écht
een ondernemer ben. Ik leerde hoe
ik mijn zaken kon uitbreiden met de
verkoop van sanitaire producten.
Daarnaast deed ik veel kennis op over
hygiëne.
Nu ben ik gezondheids- en hygiënevertegenwoordiger in mijn woongemeenschap. Ik verkoop producten die
belangrijk zijn voor de hygiëne en ik
wijs mensen op het belang van een
schone wc. Ik krijg een percentage van
de omzetwanneer iemand daardoor
sanitair koopt in een winkel in de buurt.
Het geeft me voldoening dat mijn
omgeving mij als vrouwelijke ondernemer waardeert. Maar belangrijker: door
mijn werk kan ik mensen leren hoe zij
zichzelf goed kunnen verzorgen en zo
ziektes kunnen voorkomen.’

GEEF MENSEN HOOP
OP EEN GEZONDE
TOEKOMST!
Kijk voor meer informatie of om online te doneren
op www.woordendaad.nl/wonderschoon. U kunt
uw gift ook overmaken via de machtigingskaart
die u bij deze editie van Werelddelen vindt of via
bankrekeningnummer IBAN NL64 RABO 0385
4870 88 o.v.v. Wonderschoon.

PROJECT ETHIOPIË EN HAÏTI:
Een gezonde leeromgeving op
scholen in Ethiopië en Haïti.

Namens alle betrokkenen in Oeganda, Ethiopië,
Haïti en Bangladesh: veel dank!
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DOOR TIM VELDMAN, MARKETEER

DELEN
# WATER

WATERVOORZIENING IN ETHIOPIË:

PUTTEN SLAAN IS
NIET GENOEG
In Ethiopië staat water voor
iets allesomvattends: leven.
‘Wuha Hewot now’ in het
Amhaars: water is leven.
In Tigray, een Ethiopische
provincie die bekend staat
om haar droogte, leidt Woord
en Daad een consortium
dat verandering brengt in
honderdduizenden levens.
En: putten slaan alleen is niet
genoeg.
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Het verleden heeft ons iets geleerd.
Hoe moeilijk het misschien ook lijkt, het
graven of boren van waterputten en het
installeren van pompen blijkt slechts een
begin – en eigenlijk relatief eenvoudig.
Als het daarbij stopt, draag je namelijk
niet duurzaam bij aan de watervoorziening in een droge regio. Geïsoleerde
pompen die niet ingebed zijn in een
groter systeem leveren vaak maar kort
het zo nodige water. Een harde, maar wel
juiste constatering.
DUURZAAM BIJDRAGEN
Woord en Daad en haar partners doen
daarom meer dan alleen het slaan
van waterputten. We werken aan het
opzetten of verbeteren van het totale
systeem waar de watervoorziening deel
van uitmaakt. Dit betekent nogal wat:
onderhoudsbedrijven worden getraind

om waterpunten te kunnen onderhouden en repareren. Benodigde materialen
worden geproduceerd en geleverd door
lokale toeleveranciers. Het betekent
ook dat watercomités worden getraind
in financieel en technisch management

'We gaan de geleerde lessen
inzetten in het waarmaken
van onze droom.'
van de watersystemen. Verder houdt het
in dat de (lokale) overheid is betrokken
als toezichthouder. En daarbij betalen
eindgebruikers voor hun water, zodat
het systeem in stand blijft. Want zo komt
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er geld beschikbaar om het systeem te
onderhouden.
EERSTE RESULTATEN
Na anderhalf jaar is in Tigray al veel
bereikt. Personeel voor zes boorbedrijven
werd opgeleid. Gezamenlijk boorden zij 40
nieuwe waterpunten. Personeel voor zes
onderhoudsbedrijven werd geschoold. Zij
repareerden gezamenlijk 215 waterpunten. Ruim 17.000 mensen kregen voorlichting over goede hygiëne. Bijna 500 (boeren)
ondernemers werden getraind in onder
meer landbouw- en irrigatietechnieken.
58.699 mensen kregen door deze inspanningen toegang tot drink- of irrigatiewater. Prachtige resultaten, waarvoor we
dankbaar zijn.
EVALUEREN ÉN LEREN
Natuurlijk waren er naast de mooie resultaten ook zaken om van te leren. Zo konden
de boorbedrijven op sommige plekken niet
door een harde laag in de grond komen bij
het boren van putten. Daar leren we van
en daar doen we iets mee in het vervolg
van het project. Projectmanager Yemane
uit Ethiopië kan dat beamen. ‘Het eerste
jaar was zowel uitdagend als leerzaam,’
vertelt hij. ‘We gaan de geleerde lessen
inzetten in het waarmaken van onze droom
om een miljoen mensen te bereiken met
schoon water.’ Mooi om te zien hoe we
met gedreven mensen, kennis en middelen
aan schoon water kunnen bijdragen. Geen
water, geen leven!

Betrokken
Foundation
Dit waterproject wordt mogelijk
gemaakt door AFAS Foundation.
‘We willen iets terugdoen voor de
maatschappij,’ vertelt Eversdijk,
voorzitter van de Foundation, in de
Volkskrant. ‘Onze collega’s willen
niet voor een organisatie werken die
alleen gericht is op winst maken.
Zij vinden dit waardevol.’ AFAS:
hartelijk dank!

› COLUMN
DOOR MARIUS OTTE

Het gemak van
drinkwater?!
Recent ben ik met mijn familie teruggekomen
naar Nederland, na een aantal jaren in het
buitenland te hebben gewoond. Vanwege de
kwaliteit en smaak van het (drink)water kochten
wij wekelijks een aantal gallons water bij een
waterbedrijf in de buurt. Met zo’n 18 liter water
per vat beslist geen ‘kleine jongens’ om te dragen.
Toch werkte dit systeem en hadden we daarnaast stromend water in
huis voor alle andere watermomenten.
Terug in Nederland was het daarom wel even wennen om weer gewoon
water uit de kraan te kunnen gebruiken om de dorst te lessen. Het
maakte ons tegelijkertijd bewust van en dankbaar voor het gemak
waarmee we drinkwater kunnen krijgen. Wat een goed geolied systeem
zit daarachter!
Even een sprong naar een andere situatie, in Ethiopië, waar ik twee weken
geleden voor een veldbezoek was. In
een dorp, een aantal uur rijden van de
hoofdstad, kwam ik vrouwen en kinderen
(vooral meisjes) tegen die onderweg waren om water te halen. Niet net buiten het
dorp, maar bij de rivier die zo’n twee uur
lopen bij hen vandaan ligt. Twee keer per
dag. Terwijl er in diezelfde rivier stroomopwaarts afval wordt gedumpt en het riool
zich erin leegt. Ik dacht aan mijn gesjouw
met waterflessen… Hoe simpel leek dat vergeleken met de tijd en
moeite die deze mensen steken in het halen van water. En dan nog voor
water dat in Nederland aan geen enkel kwaliteitskeurmerk zou voldoen.
In mijn hoofd sloeg ik aan het rekenen. Wat zouden de vrouwen kunnen
doen als er in hun dorp een waterpunt zou zijn? Welke ziekten zouden
daarmee voorkomen kunnen worden? Hoe zou hun dagprogramma er
dan uitzien?
De ontmoeting was maar kort, veel tijd om door te praten was er
niet. De ervaring maakte mij er eens te meer van overtuigd hoe
belangrijk het is om te werken aan een betere toegang tot water in
ontwikkelingslanden.

Marius Otte is projectexpert voor de WASH-projecten in Bangladesh, Benin
en Oeganda.
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DOOR DE REDACTIE

DELEN

PRIKBORD

WERELDDELEN
IN BRAILLE,
GROOTLETTER EN
GESPROKEN VORM
Hebt u (in toenemende mate) moeite
met lezen? Het magazine Werelddelen
is bij de Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden gratis aan
te vragen in passende leesvormen.
Belangstelling en/of vragen? Neem
gerust contact op met de CBB via
info@cbb.nl of 0341-56 54 99 (u kunt
vragen naar Jeroen Wind).

Nieuwe winkels
in Wageningen en
Gorinchem
Goed nieuws voor liefhebbers van
tweedehands spullen. In november
openden namelijk twee nieuwe
kringloopwinkels van Woord en Daad
hun deuren: in Wageningen en in
Gorinchem. Kijk voor een winkel bij u
in de buurt op www.woordendaad.nl/
winkels. In de Woord en Daad-winkels
bent u welkom om gezellig te shoppen
en op deze manier tegelijk het goede
doel te steunen.

Jan Lock neemt afscheid als
bestuursvoorzitter
'DANKBAAR DAT IK EEN BIJDRAGE MOCHT
LEVEREN'
Na een dienstverband van bijna 25 jaar heeft onze
bestuursvoorzitter Jan Lock het besluit genomen
zijn functie als bestuurder van Woord en Daad
neer te leggen. Hij is inmiddels uit dienst van
Woord en Daad; wel blijft hij als senior adviseur
betrokken bij een aantal projecten van de stichting.
Rina Molenaar, sinds 2016 lid van de raad van
bestuur, is per 1 november jl. directeur-bestuurder van Woord en Daad.
Onder verantwoordelijkheid van Jan is Woord en Daad uitgegroeid tot
de organisatie die ze nu is, met een jaarbudget van zo’n 35 miljoen euro
en ruim 50 projecten in uitvoering op het gebied van met name (vak)
onderwijs, banengroei, agrarische ontwikkeling, duurzaam waterbeheer
en noodhulp.
Jan Lock: ‘Het is prachtig om te zien hoe we in al die jaren daadwerkelijke
verandering hebben kunnen brengen in de levens van heel veel mensen,
vanuit Bijbels perspectief. Ik ben dankbaar dat ik daaraan een bijdrage
mocht leveren, samen met alle partnerorganisaties en de collega’s van
Woord en Daad.’
Voor zijn verdiensten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
ontving Jan Lock eredoctoraten van de International Logos Christian
University in Florida en het Center for Contemporary Christianity in
India. Daarnaast werd hij door de Burkinese overheid benoemd tot
officier in de Orde van Bijzondere Verdiensten van Burkinabé.
Wij bedanken Jan hartelijk voor zijn leiderschap, loyaliteit, zijn scherpe
inzichten en – zeker niet in de laatste plaats – zijn collegialiteit. Ds. C.
Westerink, voorzitter van de raad van toezicht: ‘Jarenlang heeft Jan op
zijn geheel eigen kundige en visionaire wijze de organisatie geleid. Dit is
voor velen van grote betekenis geweest.’
In de volgende editie van Werelddelen hopen we verder aandacht te
besteden aan het vertrek van Jan Lock. In een interview blikt Jan terug op
zijn tijd bij Woord en Daad en de vele bijzondere ontmoetingen overzee.
Daarnaast organiseren we een afscheidssymposium in het voorjaar van
2019. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!
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DOOR AUKELIEN WIERENGA, COMMUNICATIESTRATEEG

DELEN
# SANITATIE

STEUN VOOR BENGALESE
ONDERNEMERS IN SANITATIE:

‘ALS ONS PROJECT
STOPT, BLIJFT DE GROEI
DOORGAAN’
We doen het allemaal een aantal keren per dag: even het toilet bezoeken. Een
schone toiletpot blinkt je tegemoet. Je spoelt door met 7 liter drinkwater en wast
daarna je handen. Heel gewoon. Maar stel nou dat je geen toilet had, maar alleen
een gat in de grond naast je huis, met een wankele plank erover? En dat je je
handen niet zou wassen, omdat niemand heeft verteld dat dat belangrijk is?
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Ondernemers geven
voorlichting over hygiëne.

‘We willen dat arme gezinnen een veilig en hygiënisch toilet krijgen’, vertelt Jacob Jan Vreugdenhil, programmaleider van water, sanitatie
en hygiëne (WASH). ‘Dat is waar het om gaat:
een schoon toilet en het hygiënische gedrag dat
daarbij hoort. In Bangladesh is de kindersterfte
onder de 5 jaar veel te hoog, vaak door ziektes
die direct aan een gebrekkige hygiëne te koppelen zijn.’ Het waterproject in Bangladesh duurt
drie jaar en het beoogde resultaat is ambitieus:
80.000 huishoudens hebben een goed toilet als
het project is afgerond. En 384.000 mensen zijn
bereikt met het verhaal dat goede hygiëne van
groot belang is voor je gezondheid.

Deze betonnen ‘ringen’ worden
onder elkaar in de grond
geplaatst, met een schuine
buis erboven (tegen vliegen),
soms ook met een afsluiting
aan de bovenkant. Zo’n toilet
lijkt op een frans hurk-wc’tje,
dat je langs de snelweg ziet.

DE MARKTDYNAMIEK ALS UITGANGSPUNT
De doelen van het project lijken overzichtelijk,
maar schijn bedriegt. Want als het project stopt,
moeten de positieve ontwikkelingen die in gang
gezet zijn doorgaan. Daarvoor is een duurzame,
strategische aanpak nodig. Jacob Jan Vreugdenhil: ‘We steken in op de marktdynamiek. We
werken samen met meer dan 250 kleine ondernemers, vaak familiebedrijfjes, die al werkzaam
zijn op het terrein van sanitatie. Zoals bedrijven
die toiletten verkopen en onderdelen daarvoor
maken.’
GROEI VAN DE SANITATIE-SECTOR
Cornelis de Schipper werkt ook mee in het
project, om de voortgang van het project te
meten. Hij kijkt naar de directe en indirecte effecten ervan, en geeft aan waar bijgestuurd moet

'Ondernemers zijn van
groot belang voor het
slagen van het project.'
worden. Om dit goed te kunnen doen, noteert
hij bij de start van het project hoe de beginsituatie eruit ziet. Daarna wordt de voortgang van
het project regelmatig gemeten bij de verschillende deelnemers: bij ondernemers, in een aantal
huishoudens, en bij de overheid, die ook een rol
speelt. Zo wordt helder of en waar er bijgestuurd
moet worden.
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Ermelo in actie
voor hygiëne
Ook hij benadrukt de rol voor ondernemers. ‘Ondernemers zijn van groot belang
voor het slagen van het project,’ legt hij
uit. ‘Door de aandacht voor gezondheid en
hygiëne wordt de vraag naar toiletten gestimuleerd. Zo komt er meer werkgelegenheid in deze sector, zien bedrijven goede
kansen om hun producten te verkopen. Er

'Ondernemers zien zelf het
belang en willen de situatie
verbeteren.'
komt steeds meer vraag naar toiletten, en
onderdelen voor onderhoud. De toiletten
worden door de afnemers betaald. Als
ons project stopt, blijft de groei doorgaan,
omdat de sanitatie-sector een zelfstandige
dynamiek heeft gekregen.’
23.000 TOILETTEN
Er zijn drie soorten ondernemers die meewerken in het project: de leveranciers van
de toiletten en de onderdelen; de sweepers
die de bakken en putten leegscheppen als
ze vol zijn; en vrouwen die langs de deuren
gaan om te vertellen hoe belangrijk hygiëne is en om advies te geven over hygiëne
(gezondheids- en hygiënevertegenwoordigers). Zij verkopen ook producten die de

Een ondernemer die toiletten
verkoopt langs de weg, in
drie prijsklassen, zodat de
armste huishoudens ook een
toilet kunnen kopen.

hygiëne bevorderen, zoals zeep en maandverband. En vanuit Nederland wordt het
project gesteund door ondernemers die
kritisch meekijken en financieel bijdragen
aan het project (zie kader).
Cornelis de Schipper: ‘Het is heel gaaf
om te zien hoe gretig ondernemers zich
inzetten om ook echt arme gezinnen aan
een toilet te helpen. Ze zien zelf het belang
en willen de situatie verbeteren. Sinds
de start hebben zij nu al 23.000 toiletten
gerealiseerd.’
BELANGEN BIJ ELKAAR BRENGEN
Jacob Jan Vreugdenhil onderhoudt contact
met de coördinator van het project ter
plaatse [zie ook blz. 23, red.], meestal
via Skype (een vorm van video-bellen).
Hij heeft het project in Bangladesh dit
jaar twee keer bezocht. ‘Je ruikt
en ziet de armoede daar, en daar
wil ik wat aan doen. Ik probeer de
belangen van alle partijen bij elkaar
te brengen. In februari sprak ik een
ondernemer die eerst voor een baas
werkte. Hij nam ontslag en richtte
zijn eigen bedrijf op. Hij huurde een
stuk grond, deed een training en
vroeg microkrediet aan. Nu heeft hij
zelf een werknemer in dienst en zijn
onderneming groeit. Dat is zo mooi
om te zien!’

Brigitta Klaassen (68) en haar
man Peter zijn al elf jaar actief
in het Woord en Daad-comité
in Ermelo. Jaarlijks organiseert
het comité onder andere een
collecte waar wel 90
collectanten aan meewerken.
De opbrengst gaat naar dit
sanitatieproject in Bangladesh. Hoewel ze een groot
gezin heeft, en al 15 kleinkinderen, spreekt Brigitta met
veel enthousiasme over haar
activiteiten in het comité. ‘Het
vrijwilligerswerk is eigenlijk
een soort verslaving,’ zegt ze
lachend. ‘Wíj hebben schoon
drinkwater en een goed toilet,
maar mensen in Bangladesh
hebben dat nog niet. En ik gun
het ze zo!’

SAMENWERKING
MET PARTNERS
Woord en Daad werkt altijd
met partners. Voor dit project
wordt samenwerkt met de
Max Foundation en CSS
Bangladesh. Beide partners
hebben veel ervaring in het
bereiken van de allerarmsten. Het
sanitatieproject in Bangladesh
wordt mede gefinancierd door
RegioOndernemers Rotterdam en
door VOx Impuls, een familiefonds
dat een duurzame bijdrage wil
leveren aan de zelfredzaamheid van
mensen in sociaal-economische
achterstandsposities. Er is nog
€ 280.000,- nodig om het project
af te maken.
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DOOR INEKE BERGSMA, PROJECTLEIDER WASH-IN-SCHOOLS ETHIOPIË

LEERKRACHT IN ETHI
VER WEG

‘IN EEN SCHONE
KINDERE
NAAM: NEBIYAT TEGENE (34 JAAR)
WOONT IN ETHIOPIË

'Ik zie dat leerlingen zich steeds
bewuster worden van het
belang van hygiëne.'

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Eerder werkte ik
als verpleegkundige en sinds kort werk ik op een basisschool
als WASH-officer. Ik koos voor deze baan omdat ik een passie
heb voor kinderen en vooral graag iets wil doen voor kinderen
in nood.
OP WELKE SCHOOL WERK JE?
Op een school in Addis Abeba. Dit is een school van een van de
partnerorganisaties van Woord en Daad. De meerderheid van
de leerlingen krijgt thuis water vanuit de waterleiding, maar er
stroomt niet altijd water door de leidingen. De meeste families
hebben geen eigen toilet en de toiletten die er zijn, zijn vaak
vies en slecht onderhouden.
KUN JE UITLEGGEN WAAROM HYGIËNE OP SCHOOL
BELANGRIJK IS?
Veel kinderen weten weinig van hygiëne als ze op school
komen. Ze wassen hun handen bijvoorbeeld niet voor de lunch.
Doordat het steeds in de lessen aan de orde komt, groeit er
bewustwording over hygiëne.
OP WELKE MANIER WORDT HYGIËNE AANGELEERD OP
SCHOOL?
Ik geef lessen aan de leerlingen over ziekten die worden
veroorzaakt door vies drinkwater en slechte hygiëne en leer
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hun hoe ze die ziekten kunnen voorkomen. Handen wassen is
daarbij een belangrijk item. Ik leer leerlingen hoe en wanneer
ze dat moeten doen. Nagels knippen is ook iets wat ik ze leer.
Met plaatjes laat ik zien hoe het moet. Verder geef ik meisjes
lessen over persoonlijke hygiëne rondom de menstruatie. De
lessen hebben ook een psychologisch effect: als je je schoon
voelt, voel je je immers ook beter.
HOE WERK JE NOG MEER AAN BEWUSTWORDING ROND
DIT ONDERWERP?
Leerlingen en ouders leven samen, dus ze beïnvloeden elkaars
gedrag. Ouders moeten dus ook goed weten wat het belang en
de praktijk van een goede hygiëne is. Daarom geef ik ook lessen
aan ouders. Bij de leerkrachten geef ik aan dat minstens één
keer per maand de watertank schoongemaakt moet worden.
En ik vraag aandacht voor goed gebruik van de toiletten en het
schoonhouden daarvan.
BEN JE TEVREDEN OVER DE HYGIËNE IN HET ONDERWIJS?
Soms is het frustrerend om te zien dat verandering lang duurt.
Het liefst zou ik zien dat alles nú verandert. Maar ik zie dat
leerlingen zich steeds bewuster worden van het belang van
hygiëne. Dat vind ik gaaf! Verder ben ik blij dat de handenwasruimte op onze school recent is gerenoveerd. Enkele toiletblokken moeten nog verder opgeknapt worden, daar wacht ik met
smart op.
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DOOR MARLIES MORET, HOOFDREDACTEUR

OPIË EN NEDERLAND:

SCHOOL LEREN
N MEER’

DICHTBIJ

NAAM: ALDI DE GOFFAU (56 JAAR)
WOONT IN ZOETERMEER

'Het aanleren van hygiëne
gaat vaak spelenderwijs.'

KUN JE IETS OVER JEZELF VERTELLEN?
Ik ben getrouwd met Jos en onze kinderen wonen zelfstandig.
Als groepsleerkracht ben ik werkzaam in het onderwijs. Mijn
hobby’s zijn lezen en reizen. In 2015 hebben we met Woord en
Daad een groepsreis naar Ethiopië gemaakt, waar we verschillende scholen hebben bezocht en ook ons sponsorkind Yonas hebben ontmoet. In september kregen we bericht dat Yonas door verhuizing het sponsorprogramma heeft verlaten.
Abubeker uit Dessie is nu ons nieuwe sponsorkind.
WAT VIEL JE TIJDENS JE REIS OP ALS HET GAAT OM
HYGIËNE OP ETHIOPISCHE SCHOLEN?
Soms hebben de kinderen thuis geen gelegenheid om zichzelf of
hun kleren te wassen. Daarom is het mooi dat er op veel scholen
wasmachines staan. Ook kunnen de kinderen op meerdere
scholen douchen.
OP WELKE SCHOOL WERK JE EN HOE ERVAAR JE JE WERK?
Ik werk op maandag en dinsdag op basisschool ‘De Rank’ in
Sprang-Capelle waar ik lesgeef in groep 1/2. Het werken met
kleuters geeft me veel voldoening. Ze zijn nog zo onbevangen en
spontaan. Elke maandagmorgen zamelen we geld in voor twee
kinderen die we als school ondersteunen. Op het digibord laat ik
dan de foto’s zien, zodat ze weten voor wie het geld bestemd is.
KUN JE UITLEGGEN WAAROM HYGIËNE OP SCHOOL
BELANGRIJK IS?
In een schone school kunnen kinderen beter presteren en er

worden minder bacteriën verspreid. Dat voorkomt ziektes en
draagt ook bij aan een betere gezondheid. Het is prettig dat een
school schoon is en dat de toiletten fris en hygiënisch zijn.
WETEN DE KINDEREN AAN DE START VAN HUN
SCHOOLCARRIÈRE VOLDOENDE OVER HYGIËNE?
De kinderen die onze school bezoeken, komen uit gezinnen waar
voldoende aandacht wordt geschonken aan hygiëne. Ze weten
dat ze na het toiletbezoek en voor het eten hun handen moeten
wassen.
OP WELKE MANIER WORDT HYGIËNE AANGELEERD OP
SCHOOL?
Met de kinderen die net op school zijn, worden de regels rondom toiletbezoek besproken. Wanneer we een thema behandelen, bijvoorbeeld het ziekenhuis, water of de tandarts, wordt er
uitgebreid aandacht besteed aan gezond gedrag. Het aanleren
van hygiëne gaat vaak ook spelenderwijs. Na het buitenspelen voeren we onder het zingen van een liedje verschillende
opdrachten uit. We stampen het zand van de schoenen, kloppen
onze kleren af en vegen onze voeten voordat we naar binnen
gaan.
BEN JE TEVREDEN OVER DE HYGIËNE IN HET ONDERWIJS?
Ik ben ontzettend tevreden, want alle voorzieningen in onze
school worden elke dag keurig schoongemaakt. Het is een
voorrecht dat wij en de kinderen alles hebben wat voor onze
persoonlijke verzorging nodig is.
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DOOR TERA VOORWINDEN, VRIJWILLIG REDACTEUR

DICHTBIJ

DE IMPACT VAN ONZE ‘WATERVOETAFDRUK’

WATERVERBRUIK GAAT
ONS ALLEMAAL AAN
Woord en Daad werkt in diverse landen aan
de beschikbaarheid van water. Maar wist u
dat ook ons consumptiepatroon direct van
invloed is op de beschikbaarheid van water
in ontwikkelingslanden? Zo’n 80 procent
van het water dat we gebruiken komt
namelijk uit landen waar zoet water toch al
schaars is. Daarmee is het watervraagstuk
een vraagstuk dat ons allemaal aangaat.
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Als Nederlander gebruiken we gemiddeld dagelijks zo’n
127 liter water uit de kraan, op jaarbasis genoeg om
een Olympisch zwembad mee te vullen en bijna twee
keer zo veel als de gemiddelde wereldburger. Echter,
slechts twee procent van ons totale waterverbruik
komt uit de kraan. Veel meer water is er nodig voor de
productie van bijvoorbeeld voedsel, papier en kleding.
INDIRECT WATERVERBRUIK
Veelal komt het water dat nodig is voor allerlei producten die wij gebruiken – het zogenaamde indirecte
waterverbruik – uit landen waar schoon en voldoende
water lang niet zo vanzelfsprekend is als in ons waterland. Dat zorgt in die landen voor een tekort aan
drinkwater en verwoestijning van de grond.
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PRODUCTIE VAN KLEDING
Zo worden in China en India grote hoeveelheden water en
pesticiden gebruikt voor de verbouw van katoenbollen.
Deze katoenbollen worden vervolgens in Maleisië, weer
met behulp van veel water en chemicaliën, verwerkt tot
geverfde stoffen om uiteindelijk als kleding in Europese
winkels terecht te komen. Voor bijvoorbeeld een katoenen
T-shirt uit China dat wij in onze winkels kopen, is dan inmiddels wel 2.700 liter water verbruikt, ongeveer de hoeveelheid die nodig is voor 50 douchebeurten.
BESCHIKBAARHEID VAN WATER
Veel verbeeldingskracht is er niet voor nodig om te
beseffen dat ons consumptiepatroon van invloed is op de
beschikbaarheid van water in – soms toch al droge – ontwikkelingslanden. Minstens 80 procent van het water dat
we in ons land indirect gebruiken komt uit het buitenland.

'Minstens 80 procent van het water
dat we in ons land gebruiken komt
indirect uit het buitenland.'
Daarbij is de concurrentie rond zoet water groot: water dat
bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de productie van katoen
of het telen van bloemen, kan niet worden gebruikt voor
het verbouwen van voedsel, terwijl daar in ontwikkelingslanden ook vaak een tekort aan is.
WATERVOETAFDRUK
Om concreet inzicht te krijgen in de hoeveelheid water
die nodig is voor de productie van ons voedsel en andere
producten, werd de watervoetafdruk ontwikkeld. Met dit
instrument kan de benodigde hoeveelheid water voor een
hele productieketen berekend worden. Ook is het mogelijk
het verbruik per product of per consument te meten. Zo is
te bepalen dat de watervoetafdruk van een kop koffie 176
liter is en die van 1 kilo rijst 2.750 liter. De watervoetafdruk
van een kilo rundvlees is maar liefst 15.000 liter, hoewel de
impact op het milieu beperkt blijft als de betreffende koe
alleen met regen gevoed gras gegeten heeft.
WATERVOETAFDRUK VERKLEINEN
Korter douchen loont natuurlijk nog steeds. Wilt u uw
persoonlijke watervoetafdruk nog serieuzer verkleinen,
dan helpt het kopen van duurzame kleding en het tegengaan van voedselverspilling ook. Steeds meer winkels en
webshops bieden duurzame kleding aan. Daarnaast zijn er
vele smakelijke vegetarische mogelijkheden voor een dagje
zonder vlees. Voor de vleeseter zijn er mogelijkheden om
samen met anderen een koe te kopen voordat deze geslacht
is, zodat er niets verloren gaat.

WATER
BESPAREN
We vroegen het enkele
collega’s!

Hoe probeer jij je directe
watervoetafdruk te verkleinen?
Oftewel: hoe zorg je dat je minder
water verbruikt?
•	Met een rubber ringetje in de
douchekraan blijk je ongemerkt 40
procent water te besparen.
•	Ik had de neiging om de kraan wat
langer open te laten staan. Daar ga ik
nu zorgvuldiger mee om.
•	Niet te veel soppen en poetsen vind ik
wel een fijn idee.
•	Minder watervervuiling helpt
natuurlijk ook: ecologisch verantwoord
wasmiddel, of simpelweg een kleinere
dosering.

En hoe probeer jij je indirecte
watervoetafdruk te verkleinen?
Dat gaat dus om het water dat
‘verstopt’ is in alle producten die
je gebruikt, omdat er water nodig
was om ze te produceren.
•	We proberen zo lokaal mogelijk te
kopen.
•	Het is voor mij een sport om leuke
tweedehands kleding te scoren, ook
voor de kinderen. Duurzamer én
goedkoper.
•	Ik zie mezelf niet echt als voorbeeld
op dit punt. Maar we eten in elk geval
weinig vlees.
•	Eerlijke en duurzame kleding kopen,
van Nederlandse makelij.
•	Een nee/nee-sticker op de brievenbus
scheelt jaarlijks vele kilo’s papier.
•	De vraag: ‘Heb ik dit echt nodig?’
voorkomt bij ons thuis veel overbodige
aankopen (want het antwoord is vaak
nee).
•	Creatief koken met restjes voedsel,
zodat er zo min mogelijk wordt
weggegooid.
•	Minder shoppen, kledingrecycling en
kringloopwinkels, ik ga ervoor!
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Je kunt je kleurplaat inleveren op de Woord en Daad Werelddag,
op D.V. 19 januari 2019 in Barneveld, met kans op een klein prijsje.
Kun je echt niet naar de Werelddag komen? Jammer! Stuur je
kleurplaat dan voor 1 februari op naar Woord en Daad, Postbus
560, 4200 AN Gorinchem.
wonder
schoon

Klus jij mee?!
www.woordendaad.nl/wonderschoon

auto wassen

€ 3,-

Ha jongens en meiden,

ramen zemen

€ 2,50

fiets wassen

€ 2,50

drinken inschenken

€ 1,50

Voor vaders en moeders in Haïti of Ethiopië is dit
veel minder bekend. Dat is best lastig! Kinderen
worden hierdoor eerder ziek door het drinken van
vies water of omdat ze gaan eten zonder schone
handen.

€ 3,-

plantjes sproeien

€ 2,50

plantjes poten

€ 2,50

badkamer schoonmaken

€ 3,-

straat boenen

€ 2,50

Dezte is
Daarom is het heel belangrijk dat hier
kaareu
ro
25 ard!
wa
op school les over wordt gegeven. De
juf of meester legt het op school uit en
kinderen vertellen het thuis aan hun
ouders. Zo krijgen ze kans op een gezondere toekomst.
Wil je in de vakantie aan de slag voor dit mooie
doel? Dat kan! Er is een speciale waterklusjeskaart
die je kunt downloaden op onze website: www.
woordendaad.nl/wonderschoon. Zet hem op!

klusjes. Vraag je
Hoe? Door ‘m ‘in te wisselen’voor
of tantes of jij
vader, moeder, opa, oma, buren, ooms
jij de klus geklaard
een klusje voor ze mag doen. Als
Heb je alle
hebt, krijg je het bijbehorende geldbedrag.
voor Woord
klusjes gedaan? Dan heb je € 25 verdiend
en Daad. Dankjewel!
Mooi werk!

Moe van het klussen? Dan is het nu tijd om
lekker te kleuren. Veel plezier!

Groetjes Janneke Witzier

designed door Brgfx - Freepik.com

‘Heb jij je handen al gewassen? Nee? Hup, terug naar
de kraan!’
Herkenbaar? Ik moest vroeger nogal eens van tafel
omdat ik nog vieze handen had. Tegenwoordig wijs ik
mijn eigen kinderen hier ook dagelijks op. Ouders in
Nederland weten dat het belangrijk is om jezelf goed
schoon te houden en bijvoorbeeld je handen netjes te
wassen.

wc schoonmaken

designed door Brgfx - Freepik.com

afwassen

€ 2,-
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DOOR DE REDACTIE

ACTIE IN UITVOERING
Banierhuis schenkt
opbrengst marktverkoop

Aandacht voor
duurzame kleding

Vrijwilligersgroep Houten
was afgelopen
zomer present
op een braderie in Houten,
waarbij hun
kraam werd
gesponsord door fietsspecialist Banierhuis. Na een sowieso al geslaagde
verkoopdag volgde een verrassing:
Banierhuis schonk óók de opbrengst
van zijn eigen kraam, ruim 388 euro,
aan Woord en Daad. Hulde aan deze
ondernemer én aan de vrijwilligersgroep. Hartelijk bedankt!

In oktober organiseerde de
Woord en Daad-kringloopwinkel
in Rotterdam diverse activiteiten
in de Dutch Sustainable Fashion
Week, waarmee aandacht wordt
gevraagd voor duurzame mode
om de vervuiling en verspilling
in de kledingindustrie tegen te
gaan. De winkel verzorgde onder
meer een workshop om een bestaand kledingstuk te ‘pimpen’ en
een koopavond met stijladvies,
waardoor je aanschaft wat écht
bij je past. Mooie initiatieven!
www.woordendaad.nl/winkels

DICHTBIJ

Geven door nalaten
Veel donateurs willen graag
iets betekenen voor hun
naasten ver weg. Ze steunen
ons met een periodieke of
eenmalige gift. Ook kiezen
mensen ervoor om Woord
en Daad op te nemen in hun
testament. Dat ervaren we
als waardevol en bijzonder.
Elke nalatenschap geeft
meerwaarde aan het leven
van mensen in Afrika, Azië of
Latijns-Amerika.
Denkt u er ook over om uw
nalatenschap vast te leggen?
Als u dat wilt, denken we graag
met u mee. Neem vrijblijvend
contact op via 0183-611800
of geven@woordendaad.nl.

Giftenoverzicht tot en met derde kwartaal 2018
Woord en Daad
hecht eraan om
op transparante
wijze haar giften te
verantwoorden. Dit
overzicht geeft inzicht
op hoofdlijnen. Hebt
u er vragen over?
Schroom niet en bel
ons gerust voor meer
informatie.

PROGRAMMA
Agrarische ontwikkeling
Algemeen
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burkina Faso / Benin
Ethiopië
Guatemala
Mozambique
Oeganda
Sierra Leone
Tsjaad
Zambia
Banengroei en migratie
Algemeen
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Colombia
de Filipijnen
Ethiopië
India
Mozambique
Sri Lanka
Tsjaad
Zuid-Afrika
Beleidsbeïnvloeding
Algemeen

BEDRAG
1.061.520
37.763
25.000
235.432
76.785
47.777
81.818
107.000
47.138
149.836
98.686
119.059
35.225
1.042.644
53.774
51.724
34.036
226.467
120.191
173.550
213.774
46.197
5.000
110.255
5.000
2.155
127.553
15.400

Bangladesh
Nederland
Bewustwording
Algemeen
Gezondheid
Algemeen
Bangladesh
Haïti
India
Huizenbouw
Bangladesh
Innovatie
Burkina Faso
Haïti
Nalatenschappen
Algemeen
Noodhulp
Algemeen
Bangladesh
de Filipijnen
Ethiopië
Haïti
Irak
Sierra Leone
Zuid-Soedan
Onderwijs
Algemeen
Bangladesh
Benin

62.308
49.745
11.365
11.163
28.521
3.492
21.245
258
3.271
253.749
253.749
91.550
13.831
77.719
579.669
579.669
513.548
19.226
400.766
64.162
25.023
1.185
770
1.140
771
9.039.184
191.117
300.707
124.615

Burkina Faso
Colombia
de Filipijnen
Ethiopië
Guatemala
Haïti
India
Sierra Leone
Overige inkomsten
Algemeen
Burkina Faso
Burkina Faso / Benin
Colombia
de Filipijnen
Ethiopië
Guatemala
Haïti
Water, Sanitatie en Hygiëne
Algemeen
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Ethiopië
Haïti
Oeganda
EINDTOTAAL

1.205.430
776.621
753.250
1.048.272
1.459.704
1.929.299
1.054.476
195.482
1.614.672
1.223.093
4.290
715
883
4.832
3.351
373.741
3.442
1.523.603
353
171.057
67.860
167.437
1.051.429
5.653
59.815
15.887.576
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EEN VAN DE...

coördinatoren in onze projecten

COLOFON
Werelddelen is een gratis kwartaaluitgave van Woord en Daad voor
belangstellenden. Op verzoek kunt u ook alleen ons decembernummer ontvangen.
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft
Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid
drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering
van mensen hier en daar.

Mahabuhur met zijn gezin
(l.) en samen met enkele
andere consortiumleden.

WOORD EN DAAD
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RAAD VAN BESTUUR
Ir. Jan Lock
Rina Molenaar MSc

Mahabubur Rahman is intensief betrokken bij een groot sanitatieproject van
Woord en Daad in Khulna, Bangladesh. ‘Water en sanitatie zijn basisbehoeften van ieder mens. Ik zet me ervoor in dat iedereen toegang krijgt tot schoon
water en sanitaire voorzieningen. Dat betekent onder andere voorlichting
over persoonlijke hygiëne, maar ook training voor ondernemers in sanitaire
voorzieningen.’
‘Samen met mijn vrouw en dochter
woon ik in Khulna, dat ligt in het
zuidwesten van Bangladesh. Na mijn
studie filosofie heb ik eerst bij een
bank gewerkt. Toen trouwde ik en
kregen we een dochter. Ze is nu 11
en gaat naar school. Ze houdt erg van
muziek, net als mijn vrouw en ik. Mijn
werk is dicht bij huis. Daar ben ik blij
mee, zo kan ik ook veel thuis zijn.’
EIGEN SPECIALISME
Bij dit project wordt samengewerkt
in een consortium. Wat een consortium is? ‘Dat is een groep van
organisaties die samen dezelfde
doelen nastreven en zich hiervoor
inzetten. Meestal zijn het verschillende organisaties met elk hun eigen
specialisme. Door een project niet
alleen te doen, is er toegang tot veel
meer kennis, ervaring en netwerken.
Zo slaagt een project beter en sneller.
De samenwerking kost soms wat tijd,
maar de resultaten zijn veel beter.’
DOELEN BEHALEN
‘Als consortiumcoördinator ben ik
verantwoordelijk voor een goede
samenwerking tussen de partners
en het halen van de verschillende

doelen,’ vertelt Mahabuhur. ‘Als het
niet helemaal lukt, ben ik de eerste
die gaat kijken hoe we toch de doelen
kunnen behalen. Doordat we met

'Iedereen heeft
verantwoordelijkheid er
het beste van te maken.'
meerdere organisaties tegelijk
werken, is het belangrijk dat we
onderling goed communiceren en
rapporteren.’
GELIJKWAARDIGHEID
Op de vraag wat hem drijft, antwoordt Mahabuhur: ‘Ik houd van mijn
werk. Verandering is mogelijk, daar
geloof ik in. Als mensen elkaar zonder
vooroordelen tegemoet treden,
gebeuren er mooie dingen. Iedereen
is anders, dat maakt samenwerken
zo mooi. Ik vind het belangrijk uit te
gaan van gelijkwaardigheid. Daarbij
heeft iedereen de verantwoordelijkheid om er het beste van te maken.’
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ACHTER DE FOTO

EEN BRON DIE
NIET OPDROOGT
Hier, op het Oegandese platteland, staat
een waterpomp op zonne-energie, met
een prepaid betalingssysteem. Mensen
in het dorp kregen allemaal een tag,
waar ze in een dorpswinkel krediet op
kunnen laden. Voor elke liter water
wordt aan de pomp krediet afgeschreven. Daardoor is er geld om het systeem
te onderhouden, dus als de pomp kapot
is, wordt hij gerepareerd. Het water is
schoon en goedkoop. En belangrijker: de
bron droogt niet op!
FOTO: PRACTICA FOUNDATION,
WATERTIME PROJECT OEGANDA, 2018

	
EEN GEZONDE TOEKOMST BEGINT BIJ EEN SCHOON LEVEN!
WWW.WOORDENDAAD.NL/WONDERSCHOON.

