
Geachte donateur, 

Het jaar 2019 is alweer een flink eind gevorderd. Een jaar waarin we opnieuw vele aanvragen voor project-
steun ontvingen, voornamelijk uit India en een aantal Afrikaanse landen. Alle aanvragen worden zorgvuldig 
beoordeeld, aan de hand van onze uitgangspunten en rekening houdend met ons budget.  
Zo konden we € 5000,- betalen voor het Donna Medical Centre in Oeganda voor de aanschaf van zonne-
panelen die voor stroom zorgen. Het grootste deel van dit bedrag was de opbrengst van de voorjaarsactie 
van 2019. Onze dank aan de giftgevers.
In toenemende mate krijgen wij het verzoek om een referentie te schrijven over een van onze projectpartners. 
Zij dienen dan een aanvraag in bij een fonds, vaak EUCan Aid in Brussel en geven ons als referent op. 
Het is fijn om te zien dat ons oordeel vaak een positief resultaat heeft. 

Onze ontmoetingsavond in april, opnieuw in de gezellige bovenzaal van boekhandel Van de Ven, stond in 
het teken van schoon drinkwater, in veel landen waar wij projecten steunen niet altijd een vanzelfsprekende 
zaak. Hydrogeoloog Anton Rijsdijk vertelde ons, vanuit zijn 35-jarige ervaring, over de valkuilen bij de aanleg 
van putten en het gebruik van waterpompen.  
Er is veel overleg nodig met de plaatselijke bevol-
king over de locatie van een waterput, over het 
onderhoud en over de aanschaf van vervangende 
onderdelen. En is het aangestelde watercomité 
capabel om het geld te beheren, dat de mensen 
voor het water moeten betalen, want water kost 
niets, maar komt niet gratis uit de grond. 
Wij ontvangen ook regelmatig aanvragen voor 
de bekostiging van een waterput, inclusief een 
pomp en soms ook een overkapping van de put, 
een zg ‘waterkiosk’.
Een dergelijke aanvraag ontvingen wij van de 
Journey Africa Youth and Development 
Organization, kortweg JAAP, in Kenia. 
Deze organisatie hebben we al eerder gesteund 
bij het herstel van waterbronnen en de aanleg 
van visvijvers. Omdat we tevreden waren over 
hun werk besloten we de nieuwe aanvraag te steunen. 
Het betreft  de aanschaf van een waterpomp, een watermeter en de bouw van een 
waterkiosk. De put zelf was al eerder geslagen met hulp van een andere organisatie, maar geld voor de 
overige onderdelen ontbrak. De nieuwe put komt ten goede aan 2500 mensen, die nu 4 km moeten lopen 
voor schoon drinkwater. JAAP vraagt de DWG om € 2500,- bij te dragen voor dit project.

Wij doen graag een beroep op u om een bijdrage te leveren voor schoon drinkwater in Bonyamasicho in 
Kenia. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Erica Hoksbergen
Penningmeester
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Een herstelde waterbron.


