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Spaarne voor Water:  
Een Waterbron voor Kameroen

Help Kameroen aan schoon drinkwater

Stort uw lustrumbijdrage op rekening 45.81.01.702 ten 
name van “Het Spaarne 125” of stop wat geld in de kist voor 
Kameroen in de clubzaal.

In het kader van het 125-jarig lustrum heeft de KR&ZV Het 
Spaarne zich tot doel gesteld geld in te zamelen voor het 
aanleggen van een waterput in Kameroen. De organisatie 
“Plan Nederland” verzorgt de uitvoering van dit project.

Plan Nederland
Deze organisatie is opgericht in 1975. Zij 
zijn onderdeel van de Stichting “Plan Inter-
nationaal” die in 17 rijke(re) landen actief is. 
De missie van “Plan Nederland” is gericht op 
blijvende verbetering in het leven van kans-
arme kinderen in ontwikkelingslanden. Van 
iedere gedoneerde Euro gaat minimaal 80% 
naar de concrete uitvoering van de projecten.
Meer info: http://www.plannederland.nl/content/overplan/
index.jsp?over=organisatie.

Kameroen
Dit Afrikaanse land ligt 
ingeklemd tussen Nigeria, 
Chad, Central African Republic, 
Kongo en Gabon. Het is 
een kolonie van Duitsland 
geweest. Na WO1 viel het 
land uiteen in drie gebieden. 
Het zuiden en het noorden 
werden gekoloniseerd door 
Engeland en de rest van het 
land door Frankrijk. Eind jaren 

’50 ontstond de republiek Kameroen. Het politieke systeem is 
redelijk stabiel. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn 
de export van olie, hout en cacao.
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Ongeveer 30% 
van de bevolking 
leeft onder de 
armoedegrens. 
Het land heeft ca. 
16 mln. inwoners 
waarvan de helft 
onder de 18 jaar 
is en ca 2,5 mln. 
onder de 5 jaar. De 
levensverwachting 
is 48 jaar. Het 
land heeft veel 
grondwater dat 
niet al te diep in de 
grond zit.

Project
Veel oorzaken van ziektes in ontwikkelingslanden zijn 
terug te voeren tot de slechte kwaliteit van het drinkwater. 
Door het verbeteren van de hygiëne is bij vergelijkbare 
projecten de sterfte van kinderen onder de 5 jaar 
aanzienlijk gedaald. Met speciale voorzieningen (slaan 
van diepe bronnen, aanleggen van regenwater reservoirs, 
enz.) en door voorlichting wordt een gedragsverandering 
bewerkstelligd. In 2010 moeten vijf waterputten in 
Kameroen worden aangelegd. KR&ZV Het Spaarne wil een 
van deze putten financieren. Hiervoor is € 8.400,– nodig 
De locale bevolking wordt direct betrokken bij de bouw 
en het onderhoud van de waterputten. Bewoners leveren 
ook een kleine financiële bijdrage om de betrokkenheid te 

vergroten. Een “watercomité” zorgt voor 
de algehele zorg van de waterput, het 
onderhoud en de incasso van bedragen die 
hiervoor noodzakelijk zijn. Dit comité wordt 
door “Plan Nederland” getraind om deze 
werkzaamheden uit te voeren.
De lustrumcommissie van Het Spaarne heeft 
samen met enkele leden allerlei activiteiten 
opgestart waarvan de gehele opbrengst naar 
dit project gaat. Op de site van Het Spaarne 
kan gevolgd worden hoeveel geld deze 
activiteiten hebben opgeleverd.

Maak het 125-jarig bestaan ook 
voor anderen tot een feest. Stort uw 
lustrumbijdrage op rekening 45.81.01.702 
ten name van “Het Spaarne 125” of stop wat 
geld in de kist voor Kameroen in de clubzaal.


