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Rotary Club Appingedam-Delfzijl en Eems-
Dollard organiseren samen de sponsorloop 
Wandelen voor Water 2016 op woensdag 
23 maart a.s. in Appingedam.  
De definitieve inschrijvingen zijn binnen 
en de teller staat bijna op 500 kinderen. 
Daar zijn we echt superblij mee! 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan 
de voorbereiding van gastlessen en het 
opleiden van verkeersregelaars...

Voorbereidingen op schema
De speciale Wandelen voor Water-rugzakken en de 
speciale geld-inzamel-enveloppen zijn inmiddels 
gearriveerd, de verkeersregelaars geregeld en de 
docenten voor de gastlessen trainen hun stemban-
den. EHBO en artsen zijn al paraat. Ondertussen 
heeft onze verkenner zijn loopschoenen aangetrok-
ken om de route aan een inspectie te onderwer-
pen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over 
de inrichting van de sporthal, het verzamelen van 
waterflesjes en het opruimen na afloop. Kortom, 
de organisatie is er klaar voor. 

Wandelen voor 
Water 2016
Woensdag 23 maart 2016, Appingedam

We zijn er klaar voor!

>>

Nieuwsbrief #3, februari 2016.  
Uitgave van Rotary Club Eems-Dollard en Rotary Club Appingedam-Delfzijl       



Nieuwsbrief #3, februari 2016
2

Gastlessen

Deze week worden scholen benaderd voor de 
gastlessen. Waterschap Hunze & Aa’s heeft speciaal 
voor dit doel een lespakket ontwikkeld. Aan bod 
komt het belang van schoon water en het heb-
ben van toiletten. Dat zijn zaken die ons land heel 
normaal zijn, maar niet op Sri Lanka. De kinderen 
van Sri Lanka lopen daardoor extra kans op ziek-
tes. Bovendien is het geen prachtige ervaring om 
ergens in een veld je behoefte te moeten doen. 
Het lespakket neemt de kinderen mee naar die 
wereld en sluit af met een verhaal over 
Wandelen voor Water en het wer-
ven van sponsorgeld voor de loop. 
De gastlessen worden ook gebruikt 
om de kinderen de  geld-inzamel-
enveloppen en de prachtige blauwe 
rugzakken mee te geven. 

Sportieve burgemeester
Burgemeester van Appingedam Rika Pot heeft 
aangekondigd dat ze 23 maart meeloopt met Wan-
delen voor Water. 

Warming up!
Sportschool Dijkman biedt alle meewandelende 
kinderen een warming up aan. Voor de start van de 
wandeling zorgt de drillmaster in ongeveer 10 mi-
nuten voor warme spieren en een sportief gevoel. 

Fotosessie, een gezellige herinnering
Wandelen voor 
Water levert geld op 
voor een belangrijk 
goed doel. Tegelij-
kertijd is het ook 
een evenement dat 
erg leuk is en waar 
de kinderen erg hun best voor doen.  Als beloning 
voor hun inspanning krijgt elke meelopende groep 
een mooie groepsfoto kado. Die foto wordt ge-
maakt aan de voorzijde van de sporthal/schoolge-
bouw Eelwerd. We doen dat deze keer in twee of 
drie sessies. 
Zo is er voor elke groep altijd wel een gelegenheid 
om op de gevoelige plaat te worden vastgelegd.

Wie maakt het mooiste spandoek en wint 
de wisseltrofee?

De Brandweer heeft een 
prachtige wisseltrofee 
beschikbaar gesteld voor 
de groep die het creatiefste 
spandoek weet te maken. 
We roepen alle groepen op 
hun uiterste best te doen 
voor een prachtig span-
doek. In de jury zitten de 
burgemeesters van 
Appingedam en Delfzijl. 
Laat ze maar zweten! Want 
die  wisseltrofee, wil je 
gewoon hebben. 

Sponsort u mee met 
Wandelen voor Water

Al het geld dat door de kinderen wordt opgehaald 
gaat voor 100% naar stichting Kansarmen Sri Lanka. 
De kosten van het organiseren van Wandelen voor 
Water worden volledig betaald door de organise-
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rende Rotary clubs en bijdragen van sponsoren en 
particulieren. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk 
besparen en nog meer geld naar het goede doel 
laten gaan. Daarom zijn we extra blij met de vele 
particulieren, bedrijven en instellingen die Wande-
len voor Water direct steunen met geld of natura. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? Laat het ons we-
ten via het mailadres onderaan deze nieuwsbrief. 
we nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Deelnemende scholen
475 kinderen van deze scholen lopen straks  
6 kilometer met een rugzakje en 6 liter water:
OBS Prinses Beatrix CBS Roemte
CBS De Vore  SBO Delta  
Bladergroenschool OBS Hiliglo 
OBS De Wilgenstee CBS De Borgstee
BS Farmsumerborg OBS Jan Ligthart 
CBS De Windroos OBS De Waarborg
OBS De Munte CBS De Blinke  
OBS Garmerwolde CBS De Noordkaap
KBS Sterre der Zee

Tijdschema evenement
Een handig overzicht voor uw schoolagenda:
Week 7- maart 2016
Gastlessen en uitdelen enveloppen en rugzakken: 
Maandag 21 maart 2016
Ophalen enveloppen met ingezamelde geld

Woensdag 23 maart 2016
07.45 - 08.00 uur Inloop scholen in sporthal Eel-

werd, Appingedam
07.45 - 08.15 uur  Fotosessies, reserve fotosessie 

na afloop
08.15 uur Voorwoord + bekendmaken 

opbrengst
08.30 uur Warming up door sportschool 

Dijkman
08.45 uur Start van de loop: 
11.00 uur Einde en reserve fotosessie

Het goede doel: kansarmensrilanka.nl
Wandelen voor 
Water 2016 wordt 
gelopen voor de 
verbetering van 
watervoorziening 
en sanitaire facilitei-
ten door Stichting 

Kansarmen Sri Lanka. Deze stichting zet zich in voor 
de armste plattelandsscholen en woongemeen-
schappen, wees- en bejaardenhuizen.  Het geld dat  
Wandelen voor Water 2016 opbrengt, komt volle-
dig ten goede aan dit doel. Stichting Wilde Ganzen 
heeft toegezegd de opbrengst met 50% te verho-
gen. Dat betekent dat we voor nog meer mensen 
een beter leven en toekomstperspectief kunnen 
waar maken. 
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Organisatie
Wandelen voor Water 2016 wordt georgani-
seerd door Rotary Club Appingedam-Delfzijl  
en Rotary Club Eems-Dollard in samenwerking 
met Stichting Aqua for all.

Contact en informatie, sponsoring
Mail naar: Wandelen.voor.water@ziggo.nl
Webpagina: http://rotaryclubeemsdollard.nl/ 
wandelen-voor-water-2016/

Facebookpagina  
https://www.facebook.com/ 
wandelenvoorwater2016/


