
DOE MEE!  

 

Wij doen mee met de vastenactie 

vanaf maandag 1 april tot en met Witte 

Donderdag 18 april. 

 

Schoon water verandert alles! 

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht 

voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt 

Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water. 

  

Tijdens Vastenactie 2019 zamelen we geld in voor de campagne ‘Schoon water verandert 

alles!’ We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en 

Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks 

aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen 

water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid 

verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!  

 

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, 
bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen 
tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers 

● Een waterput voor Baboursaye, Niger 
● Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
● Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië.  Er worden onder andere 

watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. 
● Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
● Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone 

 
 
 
  



Schoon drinkwater bij de hand: voor ons zo vanzelfsprekend, maar voor veel mensen een 
onbereikbare luxe. 
Wat kost het allemaal: 
 

● Centrale watervoorziening: € 5,00 per persoon 
● Waterfiltersysteem: gemiddeld € 15,00 per persoon en gemiddeld € 10.000,00 per 

gemeenschap 
● Handpomp: gemiddeld € 9.000,00 
● Waterpomp op zonne-energie: gemiddeld € 15,00 per persoon en gemiddeld € 

10.000,00 per gemeenschap 
● 250 liter watertank: € 30,00; 1000 liter watertank: € 100,00 
● Waterput: gemiddeld € 25,00 per persoon 
● Hurktoilet: € 750,00 
● Sanitaire voorzieningen voor een school met 100 leerlingen: € 2.250,00 

 
 
 
Onze school steunt deze actie door geld in te zamelen. De kinderen van alle groepen krijgen 
informatie over dit project. Op 16 april krijgen alle groepen bezoek van een gastdocent 
vanuit de Vastenactie-organisatie, die komt vertellen over het waterproject. 
U en uw kind(eren) kunnen deze actie steunen door een bijdrage te geven. Deze bijdrage 
kunt u meegeven vanaf maandag 1 april tot en met Witte Donderdag 18 april.  We geven de 
kinderen een papieren knutsel spaarpotje mee naar huis. Deze kunnen ze dan thuis zelf 
maken en hun centjes daarin stoppen en mee naar school nemen. 
Kinderen mogen niet langs de deur gaan om geld in te zamelen. 
In de hal zal versiering staan. Daar kunnen ze hun geld in een plastic pot stoppen, zodat ze 
zien hoeveel we al hebben.  
Op Witte donderdag, 18 april, zullen we de vastenactie afsluiten.  
  
 

Steun onze actie!!!! 
 

Alvast heel erg bedankt voor uw vastenactie-bijdrage! 
 

De Maasparel 
 
 
 


