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opening drinkwatertappunten Utrecht en Oyugis Kenia



Inhoud
Introductie

Met dit verslag blikken we terug op de opening van de 
drinkwatertappunten in Speeltuin Noordse Park en in Oyugis 
(Kenia).

● drinkwatertappunt Oyugis
● Kids Water Run
● klassen bezoeken basisschool De Boemerang 
● Pitch Duurzame Week & Global Goal meeting
● Workshop met DMO Gemeente Utrecht
● Festival Hier & Daar
● Utrecht Centre for Entrepreneurship
● In de media
● In de Keniaasne media



Opening drinkwatertappunt in Oyugis, Kenia
In Oyugis (Kenia), is in de zomervakantie van 2016 het 
drinkwatertappunt geplaatst bij de basisschool Kpatda Talent 
Development Academy. Voor de installatie hebben wij, Odak 
en Saskia, de initiatiefnemers, samengewerkt met een lokale 
loodgieter, elektricien en bouwvakkers. 

Tijdens de installatie kregen we te maken met technische 
uitdagingen maar gelukkig hebben we met hulp vanuit 
Nederland en het lokale team uiteindelijk alles goed kunnen 
installeren.

Het drinkwatertappunt werd feestelijk geopend. Ouders, 
kinderen en mensen vanuit de hele omgeving waren aanwezig. 
Het was een bijzondere dag waar veel mensen op af kwamen. 
Kinderen en jongeren betrokken bij de school lieten vol trots 
hun ouders en andere bezoekers de installatie zien en 
vertelden over het water. Er werden verschillende dansen 
opgevoerd en muziek gedraaid. Iedereen kon die dag zoveel 
water drinken als hij/zij wilde. 

 



We installeren het drinkwatersysteem en maken de kiosk mooi.



De feestelijke opening van het drinkwatertappunt bij de basisschool in Oyugis.



Mensen vanuit de hele omgeving 
komen het drinkwaterpunt bekijken.



Het ‘rejected’ water vanuit het systeem wordt door de kinderen van de school gebruikt in de moestuin 
van de school. Jongeren uit de buurt helpen mee in de distributie van het drinkwater.



Kids Water Run
Persbericht (ook te lezen op: http://www.noordsepark.nl/2016/09/water-hier-maji-daar/)

WATER HIER MAJI DAAR - SPORTIEVE OPENING DRINKWATERTAPPUNTEN

Op woensdag 21 september, tijdens de Beweegweek, openen de kinderen en leerkrachten van basisschool De Boemerang in de Utrechtse wijk Ondiep op sportieve 
wijze twee drinkwatertappunten van Join The Pipe én een drinkwatertappunt in Kenia door mee te doen met de Kids Water Run van Jongerentheater Link in 
Speeltuin Noordse Park.

Kinderen rennen tijdens de Kids Water Run met water gevulde flessen van het tappunt op Boerhaaveplein naar het tappunt in Speeltuin Noordse Park. Het statiegeld 
van de flessen komt ten goede aan het drinkwaterproject in Kenia.

Met de Kids Water Run worden de kinderen niet alleen gestimuleerd om meer te bewegen en water te drinken. De kinderen krijgen ook een blik in het leven van hun 
leeftijdgenoten in Kenia. Odak en Saskia van Jongerentheater Link gaan ter voorbereiding op de Kids Water Run alle klassen van De Boemerang langs en vertellen 
over het drinkwatertappunt in Kenia waar zij zelf aan hebben meegewerkt afgelopen zomervakantie. In Nederland hebben we veilig, schoon en lekker drinkwater, zo 
uit de kraan. Maar dat is niet voor iedereen zo op deze wereld.

Speeltuin Noordse Park moedigt de Kids Water Run aan. “Kinderen spelen vandaag de dag vijftig procent minder buiten dan twintig jaar geleden. Mobiel, i-pad, tv en 
computer hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. En in een steeds drukkere stad is er buiten gewoon letterlijk minder veilige speelruimte. Als speeltuin 
brengen we de buurt graag in beweging en weer meer naar buiten. We willen het aanbod in de speeltuin goed laten aansluiten op behoeften in de omgeving en op 
actuele ontwikkelingen in buurt en maatschappij.”

Het plaatsen van de watertappunten in Utrecht wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, Vitens en is in samenwerking met Join The Pipe. De Kids Water 
Run en het drinkwatertappunt in Kenia zijn een onderdeel van het project ‘Water Hier Maji Daar’ en worden mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van 
Utrecht4GlobalGoals en is in samenwerking met Jongerentheater Link, Speeltuin Noordse Park en De Boemerang. (Maji betekent water in Kiswahili).

http://www.noordsepark.nl/2016/09/water-hier-maji-daar/


DE KLASSEN BEZOEKEN

Ter voorbereiding op de Kids Water Run bezochten 
wij, Odak en Saskia, alle klassen (groep 1 t/m 8) op 
De Boemerang. Samen keken we naar de film die we 
gemaakt hadden in Kenia. We vertelden over het 
project, de kinderen in Kenia en raakten zo in gesprek 
met de kinderen over het drinken van water hier in 
Nederland en daar in Kenia. Ook werd er getrommeld 
en maakten de kinderen kennis met het bewegen op 
een muziekinstrument van water.

De leerkrachten deden enthousiast mee en hadden de kinderen al op 
onze komst voorbereid. Elke klas had zijn eigen dynamiek en dat was 
bijzonder en leuk. Waar de ene klas hele technische vragen had over 
hoe zo’n installatie werkt, werd er in een andere klas Engels met ons 
gesproken of realiseerden de kinderen zich ineens hoeveel waterkranen 
er op hun school zijn. Alle kinderen ontvingen de speciaal gemaakte 
lesbrief met allerlei leuke weetjes over Kenia en het drinken van water.



woensdag 21 september Kids Water Run



Alle kinderen ontvingen na afloop een echte Bogo Bottle van Join The Pipe.





Noordse Park
en Speeltuin
Noordse Park,

het eindpunt 
van de Kids 
Water Run





Pitch Duurzame Week & Global Goal meeting
Enthousiasme en interesse

De Kids Water Run was een groot 
succes en is een hele spin-off 
geweest voor de vele presentaties, 
pitches, festival activiteiten en alle 
vervolgactiviteiten.

Het is bijzonder voor ons als 
initiatiefnemers om te ervaren 
hoeveel enthousiasme en interesse 
het project teweeg heeft gebracht.

Er is aandacht voor het project via 
facebook, twitter, maar ook via 
verschillende artikelen in de media. 
En werden we zelfs genomineerd 
voor ‘Zij maken HeelUtrechtU’.

 

 

10 oktober
Pitch Water Hier Maji Daar
tijdens de Duurzame Week.

30 november 
Pitch Water Hier Maji Daar 
tijdens de Global Goal 
meeting.



Workshop met DMO Gemeente Utrecht
Op donderdag 15 september organiseerde Starters4Communities een inspiratiedag voor werknemers van de Gemeente Utrecht 
afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor ons een leuke kans om actief verbindingen te leggen tussen ons projecten en 
ambtenaren van DMO.

En een inspirerende middag werd het zeker! We vertelden over het drinkwaterproject in Kenia en de actieve verbinding die we maken 
met scholen, kinderdagverblijven, de speeltuin en de buurt in Utrecht. Vervolgens gingen we creatief aan de slag met het thema water. 
Een fantastische middag waarin we met de ambtenaren aan het werk zijn gegaan zoals we met elke doelgroep doen. Plezier beleven 
aan muziek maken, teksten schrijven, dansen en last but not least de resultaten aan elkaar presenteren.

Water is leven
water is diep zoals
de zee of de oceaan
water is aan het strand
waar je golven aan ziet
komen
waar rivierwater
samenkomt met zeewater
waar rimpels verschijnen
als je steentjes gooit
met water laat je groeien
water is leven



Festival Hier & Daar

25 september

Op Festival Hier & Daar gaven we muziek 
workshops en vertelden we over het project 
Water Hier Maji Daar o.a. in de Zonnigste 
BIOscoop door onze film te vertonen.



Utrecht Center for Entrepreneurship - fall school
Om het idee rond de ontwikkeling van 
een verdienmodel voor de scholen en 
de community in Kenia heeft Odak 
deelgenomen aan Fall School 
Certificate Programme van het Utrecht 
Center for Entrepreneurship in 
november 2016 
(http://utrechtce.nl/pec-events/fall-scho
ol-entrepreneurship/ ). In 
samenwerking met twee studenten 
werkte hij aan een start-up project 
presentatie waarmee zij aan het einde 
van de week beoordeeld werden door 
een vakkundige jury. Zij behaalden 
met het Start-up project idee de eerste 
plek. Het leverde niet alleen een 
certificaat maar ook een interessante 
ervaring en netwerk met studenten op 
het gebied van technologie en 
innovatie en bedrijfskunde.

http://utrechtce.nl/pec-events/fall-school-entrepreneurship/
http://utrechtce.nl/pec-events/fall-school-entrepreneurship/


In de media https://www.oneworld.nl/global-goals/hoe-zie-jij-utrecht-voor-je-2030
Utrechtse parels
“…. Werk aan de winkel dus. Maar Utrecht is ook een stad waar al ontzettend veel 
gebeurt rondom de doelen. Zeven initiatieven, of Utrechtse parels, worden daarom in 

de spotlights gezet, waaronder  het burgerinitiatief Kracht van Utrecht, het 
jongerentheater initiatief ‘LINK’ waarbij kinderen zich inzetten voor schoon drinkwater 

in de Utrechtse buurt Ondiep én in Kenia, I DID Slow Fashion en Climate – CIK…..” 

● http://www.denoordwester.com/editie-herfst-2016-is-uit/; Uitgelicht op de voorkant van de De 
Noordwester

● https://www.oneworld.nl/global-goals/hoe-zie-jij-utrecht-voor-je-2030
● http://heelutrechtu.nl/zijmaken/; genomineerd voor de HeelUtrechtU-Award
● http://www.noordsepark.nl/2016/09/water-hier-maji-daar/ (persbericht)
● facebook, twitter van De Boemerang, Jongerentheater Link, Utrecht4globalgoals, Speeltuin Noordse 

Park
● mei 2017: er wordt op dit moment gewerkt aan een oogstverhaal voor de Gemeente Utrecht over het 

eerste jaar van ‘Sport als motor van een gezond Noordwest’. De Kids Water Run zal hierin worden 
uitgelicht.

Water Hier Maji Daar video
https://www.youtube.com/watch?v=00rbZh
VpyRY

https://www.oneworld.nl/global-goals/hoe-zie-jij-utrecht-voor-je-2030
http://www.utrecht4globalgoals.nl/samenwerken/
http://www.utrecht4globalgoals.nl/samenwerken/
http://krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla
http://www.jongerentheaterlink.nl/
http://www.i-did.nl/over/
http://www.climate-kic.org/national-centres/the-netherlands/
http://www.denoordwester.com/editie-herfst-2016-is-uit/
https://www.oneworld.nl/global-goals/hoe-zie-jij-utrecht-voor-je-2030
http://heelutrechtu.nl/zijmaken/
http://www.noordsepark.nl/2016/09/water-hier-maji-daar/
https://www.youtube.com/watch?v=00rbZhVpyRY
https://www.youtube.com/watch?v=00rbZhVpyRY


In de Keniaanse media

Ook in Kenia verscheen er een artikel 
in de landelijke krant (print en online).

https://www.standardmedia.co.ke/lifest
yle/article/2000212277/homa-bay-resi
dents-quenching-thirst-the-smart-way

https://www.standardmedia.co.ke/lifestyle/article/2000212277/homa-bay-residents-quenching-thirst-the-smart-way
https://www.standardmedia.co.ke/lifestyle/article/2000212277/homa-bay-residents-quenching-thirst-the-smart-way
https://www.standardmedia.co.ke/lifestyle/article/2000212277/homa-bay-residents-quenching-thirst-the-smart-way

