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Weer drie pompen dankzij ‘Water voor Kenia’

Cora, Johan, Floor en Dina.
ALBIR. Corrie en Johan Hanse, zijn alweer met
hun camper op weg naar Nederland als u dit
leest. Haamstede in Zeeland is hun bestemming. Daar hebben ze samen met dominee
Ineke de Heer (zie Hallo 43), in hun kerkelijke
gemeente actie gevoerd om geld bij elkaar te
brengen voor het project ‘Water voor Kenia’ van
Willem van der Linde. Op het terras van Coco
Loco in Albir hebben we afgesproken, samen
met Dina Koek en Floor ter Hoeve. Ze zijn dit
jaar allemaal (op eigen kosten) naar Kenia
geweest om te kijken hoe de bouw van de waterputten vorderde en waar Floor weer het voorbereidende werk heeft gedaan.
Op de vraag hoe Corrie en Johan in contact zijn
gekomen met Willem van der Linde antwoordt
Johan: ‘Ruim twee jaar geleden waren we hier op
vakantie toen we in de Hallo lazen over het
waterproject in Kenia. We hebben Willem opgezocht en hij heeft ons alles verteld. We raakten
steeds meer geïnteresseerd en besloten ter plekke te gaan kijken. We waren enthousiast en bij

terugkomst zijn we in onze kerkelijke gemeente
Haamstede geld gaan inzamelen. Achteraf bleek
dat we daar drie pompen voor konden bouwen.’
Corrie vervolgt: ‘We zijn dit jaar dus weer geweest
om te zien hoe een pomp wordt opgeleverd. Om
een lang verhaal kort te maken: wij hebben nu
gezien hoe blij de mensen zijn als er schoon
water uit de pomp kwam en je ziet gelijk dat elke
cent goed besteed wordt. Floor en Dina hadden
al veel voorbereidend werk gedaan, maar Willem
belde regelmatig om adviezen te geven. We hebben lollies meegenomen voor de kinderen en zo
veel als is toegestaan cash-geld. Alles moet daar
contant betaald worden, want de mensen in de
dorpjes hebben geen bankrekening en je kunt
ook niet veel geld uit de muur halen. Dan moet je
dus naar een wisselkantoor. Dat deed Elijah, een
man die daar woont en voor ons allerlei dingen
doet en regelt. Hij spreekt de taal, kent de mensen, gaat naar de burgemeester en vraagt toestemming om te mogen boren. Je moet het zo
doen, anders lukt het niet in zes weken. De dorpjes waar we gingen boren liggen een kilometer of

zeventig van de hoofdstad Mombassa, maar de putten kwamen steeds
bij een school of een kerk. Willem kwam er achter dat het veel effectiever
is als je een pomp bij een school neerzet, de kinderen nemen dan ‘s
avonds water mee naar huis. Je hebt het wel over scholen die soms door
zo’n 1000 kinderen worden bezocht. Met deze actie hebben we tegen
minimale kosten een hoop mensen bereikt, die hebben nu goed drinkwater. Maar Floor heeft er wel voor moeten knokken, ze heeft zich ook
wel eens heel kwaad gemaakt’, vertelt Corrie. Floor: ‘Ik moest altijd afdingen, in hun ogen ben je miljonair, vandaar.’ Johan legt uit: ‘Een probleem
is dat ze daar moeilijk opdrachten van een vrouw aannemen. Gelukkig
dat Willem steeds opbelde en zei dat ze naar Floor moesten luisteren.’
Een fragment uit het dagboek van Floor is illustratief:
‘We zijn onderweg met de boormachine, maar eerst een verkeersagente
omkopen voor 500 shilling, anders moesten we een heel stuk omrijden,
zij gaat even mee in de auto, hoeven we dus ook geen parkeergeld te
betalen, zo wast de ene hand de andere. Dat omkopen is niet gebruikelijk hoor. Ze hebben er wel te eten op school, maïs en vruchten, maar
geen water, 5 km lopen met een kan water op je kop. Ik hoorde dat een
van de putten misschien drie weken duurt, zo diep moeten ze boren en
er is wat gedoe over de prijs en zo, maar we komen er wel uit. We moeten
nog een paar keer boren, voor we zeker weten of het brak of zoet water is.
Om 9 uur naar de geldwisselaar en de baas gesproken van de boormachine, nieuw contract voor de tweede put, afgedongen op de prijs, lukte
ook voor de derde put. De wichelroedeman zoekt vandaag naar een
geschikte plek om te boren. Wij hebben de hele dag gewacht en steeds
gebeld, dan om half vijf krijg ik bericht dat het vandaag niet meer lukt.
Controle, controle en nog eens controle. Eigenlijk is het net Spanje, mañana. Maar nog erger. Wij hebben twee voetballen gekocht en aan een
schoolmeester ‘sport’ gegeven. De kinderen zijn buiten aan het leren, dat
is meteen over, als je ziet hoe gelukkig zij zijn met een voetbal voel ik
plaatsvervangende schaamte opkomen, wat zijn onze kinderen toch verwend. Drie putten slaan en pompen bouwen is gelukt in een paar weken
en ze hebben alle drie zoet water, wat een groot geluk is voor de mensen.’
Zes putten zijn er nu totaal in werking, maar voor Willem van der Linde
is dat niet genoeg. Willem wil meer. Daarom gaat hij onvermoeibaar door
met ‘fundraising’ voor zijn project Water in Kenia. Hij neemt even rust en
denkt na over nieuwe acties, maar in het voorjaar zullen we nog wel meer
van hem horen!
NB. Wie een kopie van de boekhouding met alle inkomsten en uitgaven
wil zien, kan die opvragen bij Willem van der Linde.
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De put is klaar, met dank aan de Kerkelijke gemeente Haamstede.
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