
Water en Maji op School
rapportage



Introductie
Er begint een patroon te ontstaan. Op elke locatie waar we in gesprek raken over schoon en veilig drinkwater gaan 
we op zoek naar de waterbron. Op de scholen in Kenia is dit meestal een nabijgelegen rivier, borehole of een meer. 
In Nederland tellen we het aantal kranen maar kijken we ook naar de opslag van regenwater en de mogelijkheden 
om grote hoeveelheden gebruikt kraanwater opnieuw te gebruiken. Het kritisch bekijken van de omgeving en de 
mogelijke waterbronnen creëert een actieve betrokkenheid en een natuurlijke drang om de infrastructuur te willen 
verbeteren, in Kenia maar ook in Nederland.

Hoe presenteren we onze bevindingen en hetgeen we gemaakt hebben aan degene die niet actief betrokken waren? Hoe 
kunnen we ze er actief bij betrekken en ze informeren? Zowel in Nederland als in Kenia ontstaan er allerlei creatieve 
manieren om het verhaal te vertellen. In Kenia zijn er de ‘onderwijsdagen’ (Education Days) waar ouders en betrokkenen 
geïnformeerd worden over de installatie van het drinkwatersysteem. Leerlingen presenteren zelf het drinkwatersysteem en 
leggen uit hoe het werkt. In Nederland ontstaan ook allerlei creatieve manieren om kinderen, jongeren en ouders actief te 
betrekken in het vraagstuk rondom schoon en veilig drinkwater en ontstaan er spelenderwijs gesprekken over 
duurzaamheidsvraagstukken. Master student aan de Universiteit Utrecht Jimena Valenzuela Solis raakt betrokken bij het 
project in Nederland en start haar stage bij Jongerentheater Link. Jimena komt uit Mexico en is ook daar actief betrokken 
geweest bij een drinkwaterproject. In haar stage onderzoekt zij praktisch ‘how arts connects to society beyond arts for art 
sake’. In de bijlage is haar stageverslag toegevoegd.



Er wordt gedanst, gezongen, muziek gemaakt met water, geschilderd en de projecten in Kenia, Nederland en Mexico 
bieden elkaar inspiratie. Op organische wijze ontstaan er naast het idee om scholen in Utrecht actief te betrekken ook 
nieuwe ideeën om kinderen, jongeren en bewoners van Utrecht actief te betrekken en te informeren over het belang van 
schoon en veilig drinkwater en het project Water en Maji op School.

In dit verslag presenteren we wat er gebeurd is in Kenia en in Utrecht.



Crowdfunding activiteiten
Op het platform van 1% Club zijn we in november 2017 een 
crowdfunding gestart. 
https://onepercentclub.com/nl/projects/water-en-maji-op-school 
Via verschillende activiteiten hebben we de crowdfundingactie 
onder de aandacht gebracht. Ook later in het project werd er 
nog steeds actief geld gedoneerd voor de realisatie van het 
project. We stonden o.a. op de Winterfair in Bilthoven, gaven 
een muziekworkshop in Speeltuin Bankaplein, maakten cd’tjes 
bij KDV Jonas en de kinderen van de Parkschool verkochten 
chocoladerepen voor Water en Maji op School.

De crowdfunding die we via het 1%Club platform hebben 
gedaan heeft gezorgd voor nog meer betrokkenheid bij het 
project. We hebben een heleboel donaties en bijzondere 
reacties mogen ontvangen van mensen uit ons eigen netwerk 
maar ook van mensen die we niet kennen. Een van de donaties 
die we graag willen belichten is van Desiree van den Boogaart. 
Zij heeft haar familie en vrienden gevraagd om donaties voor 
ons project als kado voor haar verjaardag. Zij heeft hiermee 
maar liefst €400 gedoneerd. In totaal resulteerde de 
crowdfunding via 1%Club in een bijdrage van €1525.

https://onepercentclub.com/nl/projects/water-en-maji-op-school


Van opslagruimte naar training centrum

Homabay High School biedt de opslagruimte van de school aan om het training centrum op te starten. Een groep 
leerlingen is actief betrokken bij de transformatie. Zij helpen niet alleen mee met het opruimen maar zijn ook 
geïnteresseerd in de training. Als STEM school (Science, Technology, Engineering, Mathematics) stimuleert de school de 
leerlingen om praktische vaardigheden en kennis op te doen op het gebied van o.a. nieuwe technologie. Op ‘Education 
day’ (ouderdag) wordt de progressie op de school aan alle ouders getoond. Het systeem biedt schoon en veilig drinkwater 
aan de leerlingen van Homabay Secondary School en het ernaast gelegen Homabay Primary School en de dokterspost. 
Het training centrum biedt ruimte om elektriciens, loodgieters, leerkrachten en leerlingen van scholen uit de omgeving te 
trainen. De training geeft ze de vereiste technische vaardigheden en kennis om het dagelijkse onderhoud van een 
soortgelijk drinkwatersysteem op eigen locatie te kunnen onderhouden.Op feestelijke wijze ontvangen de deelnemers na 
afloop van de training hun certificaat.









Activiteiten in Utrecht



We hebben op allerlei manieren het project in Kenia actief weten te verbinden met kinderen, jongeren en bewoners 
van Utrecht. O.a. door:

- Deelname aan de EUGREENWEEK & start Daily Mile in Noordse Park
- Buitenspeeldag met presentatie van purificatiesysteem en lekker water maken met fruit, kruiden en bloemen 

uit de tuin van de speeltuin
- Creatieve water activiteiten met master student Jimena Valenzuela Solis van de Universiteit Utrecht
- Deelname aan het manifest bij de Hogeschool Utrecht tijdens Wereld Water Dag
- Community project in Spinozaplantsoen waarbij we de waterinfrastructuur in de tuin van Spinoza 

Presenteert met de kinderen hebben verbeterd
- Presentatie van het purificatiesysteem bij de Parkschool
- Water en Maji op School was het goede doel bij de chocolademarkt op de Parkschool
- In de aanloop naar de EUGREENWEEK & Daily Mile hebben we posters opgehangen op alle scholen in de 

wijk (Rietendak, Jules Verne, De Fakkel, Dr. Bosch, Pijlstaart en De Boemerang). Bij De Boemerang 
bezochten we alle klassen. Veel van de kinderen wisten nog goed van de Kids Water Run in 2016. Zij 
renden toen voor Water Hier Maji Daar. Het was heel leuk en ook best bijzonder om deze kinderen weer te 
zien en met ze te spreken over het project.

In totaal heeft dit heeft tot ruim 15 workshop momenten geleid van de initiatiefnemers Odak Onyango en Saskia 
Ottenhoff. Stagiaire Jimena Valenzuela heeft aanvullend op verschillende momenten creatieve activiteiten 
ontwikkelt en uitgevoerd.



EU Green Week & Daily Mile
Tijdens de Europese Green Week in Utrecht presenteerden we op 21 mei in 
Speeltuin Noordse Park het showmodel van het drinkwatersysteem zoals deze 
op de school in Kenia is geïnstalleerd. We hadden een slinger van foto’s 
gemaakt om een beeld te geven van het project in Kenia.

http://gmjd.nl/beheer/wp-content/uploads/2018/05/Noordsepark-water.pdf 

Karlijn van der Meer gaf het een bijzonder startsein van de Daily Mile in Speeltuin 
Noordse Park. Op 18 mei rende zij de allereerste Rift Valley Marathon in Kenia. 
En op 21 mei stond ze aan de start van de Daily Mile in de speeltuin met de 
kinderen en ouders uit de buurt. We maakten een speciale flyer en een lesbrief. 
https://thedailymile.nl/media-centre/na-elke-gelopen-daily-mile-krijgen-de-kindere
n-een-stempel-is-de-kaart-vol-dan-gaan-we-iets-leuks-met-ze-doen/  

Ondiep TV maakte verslag van het evenement in Noordse Park.
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ondiep-tv/20180609-1820/

http://gmjd.nl/beheer/wp-content/uploads/2018/05/Noordsepark-water.pdf
https://thedailymile.nl/media-centre/na-elke-gelopen-daily-mile-krijgen-de-kinderen-een-stempel-is-de-kaart-vol-dan-gaan-we-iets-leuks-met-ze-doen/
https://thedailymile.nl/media-centre/na-elke-gelopen-daily-mile-krijgen-de-kinderen-een-stempel-is-de-kaart-vol-dan-gaan-we-iets-leuks-met-ze-doen/
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ondiep-tv/20180609-1820/




Manifest
In cooperation with #GlobalCitizen, students from Hogeschool Utrecht, international non-profits and other 
stakeholders presented a World Water Day Event Manifesto on development cooperation with recommendations 
for the Dutch government and UN High-level Panel on Water, drawn up during #WorldWaterDay. It was received by 
representatives from Dutch Ministry of Foreign Affairs and by the Australian ambassador Brett Mason. 
https://internationaldevelopmentwork.wordpress.com/ 

Op Wereld Water Dag nam Saskia, een van de initiatiefnemers van Water en Maji op School, deel aan het maken van het 
manifest bij de Hogeschool Utrecht. Ze ontmoette er o.a. Irene Otieno, net afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in 
Water Management. Irene komt uit dezelfde regio als waar het project in Kenia plaatsvindt. Het was interessant om kennis 
te maken en ervaringen uit te wisselen.

https://internationaldevelopmentwork.files.wordpress.com/2018/04/world-water-day-event-manifesto.pdf
https://internationaldevelopmentwork.wordpress.com/


Community Art & Regenwater in Spinozaplantsoen
In de Eetbare Ontmoetingstuin van Spinoza Presenteert staat een kleine regenton. Het is onvoldoende om er de tuin mee 
van water te voorzien. Regelmatig bieden wij community art activiteiten zoals dans, theater en muziek aan en werken we 
samen met de kinderen die in het plantsoen wonen. Initiatiefnemer van de Eetbare Ontmoetingstuin Heddy Veltkamp en de 
kinderen willen graag de waterinfrastructuur in de tuin verbeteren. Water en Maji in het Spinozaplantsoen! We geven 
verschillende workshops, laten het drinkwatersysteem zien, rennen en bewegen totdat we er dorst van krijgen, we drinken 
water uit het drinkwatersysteem, we vertellen over het project in Kenia, we bekijken samen waar het water in de tuin 
vandaan komt en hoe we de opslag kunnen verbeteren, kinderen gaan actief aan de slag met het maken van technische 
tekeningen en helpen mee met de installatie van de nieuwe regentonnen. De kinderen versieren de regentonnen met 
zelfbedachte verftekeningen om andere buurtbewoners te laten zien dat zij daar aan gewerkt hebben. Buurtbewoners en 
ouders komen kijken naar wat er allemaal gebeurd in de tuin.









Water activiteiten met Jimena
Jimena heeft verschillende activiteiten ontwikkelt en uitgevoerd. In de bijlage haar stageverslag. Uit het verslag: “.... Can we 
have “art for art sake” in children ages to 3 to 11? Not yet, but we can trigger their curiosity to understand their environment and by 
having art as part of their education make them think that there can be other options and that they have the capacity to build this new 
possibilities…...”







Parkschool - Avond 2 Daagse
Op 28 mei startte de Parkschool met de Avond2Daagse. Water en Maji op School hield een presentatie voor alle 
kinderen en ouders over het project in Kenia. Kinderen en ouders konden water tappen uit het purificatiesysteem. De 
slinger met de foto’s liet alle ouders en kinderen zien hoe het project in Kenia verloopt. Ouders reageren enthousiast en 
geven aan dat dit een mooi doel is voor hun jaarlijkse kerstmarkt. Ouders bekijken geïnteresseerd het systeem en Odak 
vertelt ze er meer over. We wisselen ervaringen uit over drinkwater in Nederland, Kenia maar ook Spanje en Marokko. 



Parkschool - chocolademarkt
https://twitter.com/030Parkschool/status/1011593502701039616 

Op 26 juni hebben de kinderen van de Parkschool zelf 
chocoladerepen leren maken en geleerd over fairtrade chocolade. 
De verkoop van de chocolade kwam ten goede aan Water en Maji 
op School!

https://twitter.com/030Parkschool/status/1011593502701039616


Met Dank aan:


