Persbericht
Vrijdag 9 mei 2014

Vlaams bedrijf zorgt voor drinkbaar water in Tanzaniaans weeshuis
Aan de vooravond van de Wereldwaterdag op 22 maart meldden Unicef en de WHO, de
Wereldgezondheidsorganisatie, dat er nog steeds 768 miljoen mensen – goed voor 11% van de
wereldbevolking - geen toegang hebben tot drinkbaar water. Onthutsend dat zo iets nog steeds
mogelijk is in deze hoogtechnologische tijden. Dringende actie is noodzakelijk. En dat doen deze
internationale organisaties. Maar kleine initiatieven kunnen ook een substantiële rol spelen. Als
materiaalkundig expertisecentrum is Materials Consult dagelijks betrokken bij studies naar de impact
van de waterkwaliteit op duurzaamheid en veiligheid. Dit Vlaamse bedrijf droeg dan ook graag haar
steentje bij aan de aanleg van een nieuwe pijpleiding die sinds 1 mei het Glory weeshuis nabij Dar es
Salaam, Tanzania, rechtstreekse toegang geeft tot drinkbaar water.
Vroeger werd voor voedselbereiding en persoonlijke hygiëne een beroep gedaan op regenwater,
opgeslagen in jerrycans, zonder verdere behandeling en controle op de kwaliteit. Dankzij
initiatiefneemster Suzanne ter Haar, de NGO Art in Tanzania en de lokale bevolking is daar nu
verandering in gekomen. De pijpleiding levert immers niet alleen drinkbaar water aan het weeshuis,
maar ook voor de hele gemeenschap errond. Een mooi voorbeeld van hoe een kleinschalig initiatief
tot een gigantische verbetering kan leiden voor vele mensen.
Materials Consult is dan ook verheugd dat zij samen met LievenseCSO en LSNed konden bijdragen
aan het nodige budget om de weeskinderen, hun begeleiders en de lokale gemeenschap nu van
gezond en drinkbaar water te voorzien.

Initiatiefneemster Suzanne ter Haar en pastor Joel van het Glory weeshuis
tijdens de inhuldiging van de waterleiding op 1 mei 2014

De aanvoer van water vóór de installatie van de Glory waterleiding

Lokale supporter voor de nieuwe wateropslagtank

Eén van de aftappunten voor drinkbaar water van de nieuwe Glory waterleiding

Verdere informatie:
Over de Glory Water Pipeline: https://www.facebook.com/GloryWaterpipe
Persbericht Unicef naar aanleiding van de Wereldwaterdag:
http://www.unicef.org/media/media_72899.html
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