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Rotary Club Appingedam-Delfzijl en Eems-
Dollard organiseren samen de sponsorloop 
Wandelen voor Water 2018 op woensdag 
28 maart a.s. in Appingedam. Alles is  
geregeld. De meeste gastlessen zijn  
gegeven, de rugzakken en enveloppen zijn 
uitgedeeld. De kinderen zijn er klaar voor.  
Gemeenten, bedrijven en clubleden deden 
ondertussen al een forse duit in het zakje 
voor Stichting Kansarmen Sri Lanka.

Nog meer opbrengst dankzij sponsoren
De afgelopen weken is er door de clubs hard ge-
werkt aan de voorbereiding van het wandelevene-
ment. Tegelijkertijd werden gemeenten, bedrijven 
en clubs benaderd om het evenement te sponso-
ren. Daar is zeer positief op gereageerd. Daar zijn 
we erg blij mee, want het betekent simpelweg dat 
er nog meer geld naar Sri Lanka gaat. Al het spon-
sorgeld gaat er voor de volle 100% naar toe. Op de 
laatste pagina en op de website  hebben we alle 
sponsoren op een rijtje gezet. 
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ZET HEM OP!

Zes kilometer lopen

Zes liter water in de rugzak

440 leerlingen doen mee!

Elk team gaat op de foto!
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Wilt u ook een bijdrage leveren?
Dat kan nog steeds. Elke bijdrage in geld of natura 
is welkom. Neem contact met ons op via onder-
staand mailadres of via de website. Maar een tele-
foontje naar een van deze personen kan ook:   
Rob Haak, 06 53 31 05 51 of   
Bart Bos, 06 12 24 83 40.

Wereld Waterdag 2018
In 1992 hebben de Verenigde Naties (VN) 22 maart 
uitgeroepen tot Wereld Waterdag. De bedoeling is 
dat er op die dag extra aandacht wordt geschonken 
aan de wereldwijde waterproblematiek. De aanlei-
ding voor Wereld Waterdag is dat waterproblemen 
vaak leiden tot tot voedsel tekorten, uitputting van 
natuurlijke bronnen en bodemdaling. Veelzeggend 
is de uitspraak van Koning Willem Alexander:  
“Het is onaanvaardbaar dat een groot deel van de 
wereldbevolking nog steeds onder omstandighe-
den leeft die we in Nederland 150 jaar geleden al 
niet accepteerden.” Initiatiefnemer van Wandelen 
voor Water Stichting Aqua for all organiseert op 
deze dag een symposium. Natuurlijk levert ook 
Wandelen voor Water een bijdrage aan de bewust-
wording over waterproblematiek en besteden veel 
scholen op hun eigen manier aandacht aan deze  
dag Zie ook: http://aquaforall.org/

Gastlessen
De meeste gastles-
sen zijn gegeven. De 
gastles, samenge-
steld door de Willeke 
Bergman van  
Waterschap Hunze & 
Aa’s, werd goed begrepen door kinderen. Aan de 
hand van de situatie van het 12 jarige meisje Di-
nushi werd het duidelijk wat schoon water voor de 
kinderen op Sri Lanka betekent. Opvallend was dat 
veel kinderen wel wisten waar Sri Lanka lag. Som-
migen wisten zelfs te vertellen hoeveel liter water 
een Nederlander per dag verbruikt. Rond 120 liter!
Aan het einde van de les werden de rugzakken en 
enveloppen uitgedeeld in de hoorbaar enthousi-
aste klassen. Super!

Kinderen halen geld op 
Met de rugzakken, enveloppen en de lijsten kun-
nen de kinderen geld inzamelen bij familie, vrien-
den, kennissen en buren. Bedoeling is dat van elke 
donatie een notitie wordt gemaakt op de lijst. 
De hopelijk rijkgevulde enveloppen en ingevulde 
lijsten worden dinsdag 27 maart opgehaald door 
leden van Rotary Club Appingedam- Delfzijl. Daarna 
gaan zij als het moet de hele nacht door met tellen, 
zodat we de opbrengst de volgende dag - bij de 
start van Wandelen voor Water - bekend kunnen 
maken. 

Maandag 26 maart 2016
De kinderen leveren de enveloppen met sponsor-
geld in op school.
 
Dinsdag 27 maart 2016
Door leden van RC Appingedam – Delfzijl worden 
de sponsorgelden opgehaald, geteld en gestort.

Wandelen voor Water 2018
Woensdag 28 maart 2018, Appingedam (Eelwerd)

Je lege flessen mag je mee naar huis 

nemen. Of je gooit ze in de bak. 

Statiegeld gaat naar Sri Lanka. 
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Wandelen voor Water 2018
Woensdag 28 maart 2018, Appingedam (Eelwerd)

Routekaart Wandelen voor Water 2018 

START

Ergens halverwege 

is een rustpunt waar 

de lopers iets te 

drinken en te eten 

krijgen...

Drogerij Oldambt, Oostwold
HEMA Doornbos, Delfzijl
Albert Heijn, Appingedam
KST Investments BV, Warffum
Steenfabriek Hylkema, Delfzijl
Gemeente Eemsmond
Gemeente Loppersum
Gemeente Delfzijl
Brandweer, Delfzijl
Restaurant de Boerderij, Slochteren
Koninklijke Wagenborgen BV, Delfzijl
Bosker& Zn Termunterzijl
Delftechniek, Delfzijl
Sportcentrum Dijkman
Galerie de Groninger Kroon
Jan Wiersema Communicatie

Brandsma de Jong Makelaardij
Autohuis Bouwsema, Farmsum
Kamp & Koolhof Makelaars
C-Nautical, Sappemeer
Autobedrijf van der Zwaag, Holwierde
Bouw- & Stucadoorsbedrijf 
Jurrie Smit, Holwierde
Hunze & Aas, Veendam
Waterschap Noorderzijlvest, Groningen
Kalk Banden, Heiligerlee
Amasus, Delfzijl
Defensie Ondersteuningscommando, 
Utrecht
Acconavm, Uithuizen 
Particuliere donaties 
Rotary District 1590

Sponsoring en donaties
De organisatie bedankt onderstaande bedrijven en organisaties voor hun gulle donaties 
en bijdragen in natura. 



Nieuwsbrief #3, maart 2018
4Volg en like ons op Facebook

@wandelenvoorwater2018

Tijdschema evenement
Een handig overzicht voor uw schoolagenda:

Vanaf maandag 5 maart 2018 maart 2018
Gastlessen en uitdelen enveloppen en rugzakken
+ uitleg over het evenement zelf.  

Maandag 26 maart 2018
Ophalen enveloppen met ingezamelde geld. 

Woensdag 28 maart 2018
08.15 – 08.30 uur Inloop scholen in sporthal  

Eelwerd, Appingedam
08.15 – 08.45 uur  Fotosessies
08.45 uur Welkomstwoord  

+ bekendmaken opbrengst
08.50 uur Warming up 
09.00 uur Start van de loop: 
11.00 – 11.30 uur Einde en reserve fotosessie

10.30 – 11.30 uur  Afbouw & schoonmaak

Deelnemende scholen 2018
Dit jaar doen er 15 scholen mee met rond  
500 leerlingen. Dit zijn de deelnemers:
Appingedam Jan Ligthart OBS
Appingedam, Vuurvlinder de OBS
Wagenborgen, Kronkelaar de SWS
Delfzijl, Garven de OBS

Holwierde, Hiliglo OBS
Garmerwolde, Garmerwolde OBS
Appingedam, Citer CBS
Delfzijl, Vore de CBS
Farmsum, Farmsumerborg SWS
Spijk Borgstee de CBS
Loppersum, Roemte CBS
Slochteren, Wegwijzer de CBS
Uithuizermeeden, Noordkaap de CBS
Appingedam, De Delta SBO
Ten Post, De Wieken CBS

Wandelen voor Water 2018
Woensdag 28 maart 2018, Appingedam (Eelwerd)

Organisatie
Wandelen voor Water 2018 wordt georgani-
seerd door Rotary Club Appingedam-Delfzijl  
en Rotary Club Eems-Dollard in samenwerking 
met Stichting Aqua for all.

Contact
Mail: wvw2018@rotaryclubeemsdollard.nl
Facebook:  @wandelenvoorwater2018

Links
wandelenvoorwater.nl
kansarmensrilanka.nl
rotaryclubeemsdollard.nl

Wie gaat 
met de 
leukste 
yel de 
trofee 
winnen?

Handige looptips
• Vul de flessen in de rugzak thuis of op 

school. Dit voorkomt oponthoud.
• Na afloop gieten we de flessen leeg 

en zorgt de brandweer. dat het water 
wordt hergebruikt. De flessen mag je 
achterlaten. Het statiegeld gaat dan ook 
naar Sri Lanka.

• De groep die het leukste spandoek 
maakt, maakt kans op de bokaal van de 
brandweer. Zie nieuwsbrief #3

• Vergeet niet je haar te kammen voor de 
groepsfoto!

• Trek goede loopschoenen aan!

We wensen alle kinderen en 

docenten heel plezier tijdens 

Wandelen voor Water.


