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Beste Sponsors, Vrienden van Nakuru,
Het is al weer geruime tijd geleden, dat u vermeldenswaardig nieuws uit Nakuru
vernomen hebt.
Het belangrijkste is uiteraard dat het project nog steeds groeit en er meer en meer
families de beschikking krijgen over een eigen watertank.
Inmiddels hebben ook 75 scholen in country side, rondom Nakuru, een watertank
gekregen.
Dit gaat altijd via de vrouwenorganisaties de R.C.C.’s (Rotary Community Corps).
Het best zijn zij te vergelijken met de organisaties als Plattelands Vrouwen, zoals die
ook bij ons vroeger functioneerden.
De moeders van de leerlingen zijn lid van de R.C.C.’s en vragen een tank aan voor
de school van hun kinderen, zodat er drinkwater op de school is.
Van deze 75 scholen zijn er 37 door onze hulp gerealiseerd, waarvan 30 stuks door
de basis school leerlingen uit Monninckendam, samen met de Rotary Clubs uit
Monnickendam en Hoorn.
De leerlingen hebben “gezwommen voor water” en op die manier het sponsorgeld
bijeen gebracht.
Fantastisch toch! Onze jeugd heeft het hart op de goede plek.
In Nakuru zijn er 27 R.C.C.’s, die allemaal officieel zijn geregistreerd op het
hoofdkantoor van de Rotary in Evanston, U.S.A.
Zij hebben samen in de Nakuru regio 4.700 leden, waarvan er 3.000 een tank
hebben. Er is dus nog dringend behoefte aan nog 1.700 tanks!
Van deze 3.000 tanks, zijn er 1.000 door ons in Nederland geadopteerd.
De andere 2.000 met hulp van Rotary Foundation en Rotary Clubs uit o.a. Canada,
Italië en de U.S.A.
Nog een paar cijfers:
De 37 scholen hebben samen 36.887 leerlingen. Gezamenlijk hebben zij 37.786
bomen geplant (één boom per leerling).
Totaal brengt dat het aantal geplante bomen in het gebied op ca. 340.000 bomen.
Het moet er dus groener worden en dat alles via het 6T project.

Door het realiseren van de watertanks bij de scholen, krijgt het project team ook
meer invloed op het realiseren van toiletten bij de scholen, gescheiden voor meisjes
en jongens en met handenwas faciliteit via de “tippy tanks”.
Afgelopen week mochten we in Berkhout verwelkomen Kanti en Shushila Chauhan.
Kanti is oud-voorzitter van de R.C. Nakuru en lid van de Board van het Water Comité
van de Rotary Club.
Zij hopen dat wij de komende jaren zo’n 200 tanks per jaar kunnen blijven realiseren.
Als onze Rotary collega uit Canada dat ook kunnen waarmaken, dan zijn ze in
Nakuru in staat, het projectteam bijeen te houden en de 6T’s samen met de R.C.C.’s
en u en onze hulp in de lucht te houden.
Het is toch fantastisch dat we dit kunnen doen voor deze mensen, die er zelf ook
heel wat voor doen en ook nog geweldig dankbaar zijn.
Wilt u meer informatie of wenst u andere ondersteuning, b.v. bij een presentatie over
het 6T Project, schroomt u niet ons te benaderen.
Dank voor uw hulp zover en een fijne zomer toegewenst.
Hans van Leerdam,
Coördinator Water Commissie
Rotary Club Hoorn

Berkhout, 2 juni 2011.

