
Met schoon water op de rug 'Wandelen voor Water' 
  
 - In Nederland is het gelukkig heel normaal dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan 
komt, maar wist u dat 1,1 miljard (!) mensen geen toegang hebben tot schoon 
drinkwater? Reden voor Basisschool De Spil te Bingelrade om woensdag 18 maart 
aanstaande (in de week van Wereld Waterdag 22 maart, en op de dag van de 
Waterschapsverkiezingen) met groep 7/8 mee te doen met het "Wandelen voor Water"-
evenement van Amref Flying Doctors, een organisatie die zich inzet voor fris en 
voldoende drinkwater in ontwikkelingslanden. Gemiddeld moeten kinderen zes 
kilometer lopen voor veilig drinkwater, tijd om naar school te gaan is er niet. Om te 
ervaren hoe dit is, zullen de leerlingen van groep 7/8 zes kilometer gaan wandelen met 
6 liter water op hun rug.  
 
Ook zullen zij collecteren voor het water- en sanitatieproject van Amref Flying Doctors in 
Kajiado. Op dinsdag 17 maart, een dag voor de wandeling, zal de heer Sjef Friederichs 
namens AFD een gastles komen geven over het Kajiado-project in de zuidelijke provincie 
van Kenia, waar water zeer schaars is. Er leven zo’n 600.000 Masai, een nomadengroep 
die nauw samenleeft met zijn vee. In de gastles zal worden verteld over hun levensstijl, 
waarom water zo belangrijk is en welke rol een goede hygiëne hierin kan spelen... Zo 
weten de kids waarvoor ze het allemaal doen! 
 
In onze streek is het Waterschap Roer en Overmaas verantwoordelijk voor voldoende en 

veilig water, veilige dijken en droge voeten. 
Waterzuivering, regenwaterbuffers, waterkeringen, 
waterpeilbeheer, groenbeheer langs beken en sloten, 
aanleg vistrappen; allemaal voorbeelden van wat het 
Waterschap zoal doet. Allemaal heel vanzelfsprekend 
voor ons, maar daarom zeker niet minder belangrijk. 
Omdat velen nauwelijks een idee hebben van het reilen 
en zeilen van het Waterschap, heeft De Spil ook de 

enige lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen uit Onderbanken, Jeannette 
Quadvlieg-van Dam (Water Natuurlijk Roer en Overmaas), uitgenodigd om een gastles te 
komen geven aan groep 7/8. Aansluitend op de les van AFD, zal zij inzoomen op de 
diverse bezigheden van het Waterschap in directe omgeving, en het belang hiervan 
proberen over te brengen op de leerlingen. Schoon drinkwater, zo vanzelfsprekend is 
dat namelijk helemaal niet. 
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