
 

 Nieuwsbrief 6 – juni 2018 

WATER VOOR MABELE 

De wet van Murphy? 

We hebben weer pech, deze keer met de boorinstallatie zelf! 

Er zijn stukken aan. En die moeten van Frankrijk komen! 

Maar we geven niet op.  

Zeker niet als je de reactie leest van Zuster Ria, toen we haar           

het nieuws moesten melden:  

Triste en tout cas. Il n’y a pas une goutte* d’eau à l’hôpital 

pour le moment. 

Hoe essentieel, hoe belangrijk (een druppel*) drinkwater wel is,  schreeuwt  

ook het artikel onderaan nog eens luid in een bijdrage van 11.11.11. 

 

We geven niet op! Hopelijk u ook niet! 

 

Herstel regenput op de hospitaalsite 



 

WIJ DOEN MEE!  

 

 

Elk jaar op is het op 22 maart Wereldwaterdag. Een dag om stil te staan bij ons eigen waterverbruik 

én bij het groeiende waterprobleem dat veel streken op deze planeet treft. Drinkwater en sanitatie 

(toiletten en douches). Sustainable Development Goals 6 én 7. Daar leer je best zo jong mogelijk 

over. 

Daarom willen wij in 2019 in zoveel mogelijk Kleuter- en Lagere Scholen in de Antwerpen 

agglomeratie en de Provincie Antwerpen een dagvullend programma aanbieden rond de 

waterproblematiek. We baseren ons hiervoor op onze eigen positieve ervaring met  de 

Wereldwaterdag van 2016 op  het Xaveriuscollege in Borgerhout. Toen organiseerden we een 

sponsortocht en maakten er tegelijk een bewustmakingsronde van. Van 600m tot 6km wandelen. 

Water vervoeren: op je hoofd, via een zuiveringsfles of een echt aquaduct!  

 

We sturen deze maand dit introductiefilmpje van onze ervaring uit 2016 samen met een uitnodiging 

naar alle scholen waar we al een band mee hebben: we kennen een ouder, een juf of meester, een 

directeur… Dat contact binnen de school kan onze entree bij de directie verzekeren. Ken je zelf nog 

een school die je absoluut wil betrekken, laat ons iets weten! 



 

11.11.11 actie 

RED LEVENS MET ZUIVER DRINKWATER         

 

© REUTERS/Mohammad Ponir Hossain 

 

De beelden van de vluchtende Rohinya, van kinderen die bruin water uit de 

rivier drinken, doen ons er opnieuw bij stilstaan dat schoon drinkwater echt geen 

evidentie is in de wereld van vandaag. 

 

De feiten zijn snoeihard: 

o Onzuiver water is de grootste kindermoordenaar. Elke dag sterven 1.000 kinderen jonger dan 

vijf jaar aan diarree. 

o Wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden bezet door slachtoffers van onzuiver 

water en slechte hygiëne. 

o Moeders en dochters die water moeten halen, besteden daar veel tijd en energie aan. Tijd en 

energie die ze tekort komen om een inkomen te verwerven of om naar school te gaan. 

Voldoende veilig drinkwater en goede hygiëne zorgen niet alleen voor een veel betere 

gezondheid. Wie gezond is, mist minder lessen in de klas, kan meer voedsel verbouwen, meer 

geld verdienen. 

Het volledige artikel: http://www.11.be/component/zoo/item/red-levens-met-zuiver-drinkwater 



 

 

We hebben nog altijd jouw hulp nodig om dit plan helemaal rond te krijgen! 

Wie dit waterproject in Congo wil steunen, kan een bedrag overschrijven naar 

BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE (Hulp aan Belgische Jezuïeten) 

Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel 

met de vermelding Project 952 Mabele – Water voor Mabele 

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 

De nieuwsbrief verschijnt bij elke belangrijke nieuwe stap van ons project. 

Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je dubbel onze 

dankbaarheid waard! 

 

Meer info op www.watervoormabele.be – ook de nieuwsbrieven 1 tot 5 

Vraag of commentaar? 

Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen 

Water voor Mabele vzw 

rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 

 

 


