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Kinderen helpen hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden aan veilig drinkwater.

Samen bereiken we héél veel! DOE MEE!
Wandelen voor Water vindt elk jaar plaats in de weken
rondom VN Wereld Water Dag (22 maart).
Dit bijzondere evenement is bestemd voor leerlingen van
de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Tijdens een door ons georganiseerde gastles bij u op
school leren de leerlingen over het belang van veilig
drinkwater, sanitatie en hygiëne voor iedereen.
Met een rugzak gevuld met 6 liter water gezamenlijk
6 kilometer wandelen;
Gesponsord worden door familie en bekenden en zo geld
inzamelen voor een water- en sanitatieproject in een
ontwikkelingsland
Wij zorgen voor promotiemateriaal, de gastles, versieringen en Wandelen voor Water-rugzakken voor de
leerlingen.

Water uit de kraan is niet
vanzelfsprekend!
Wereldwijd hebben miljoenen kinderen geen
toegang tot veilig drinkwater en sanitatie.
Dagelijks lopen ze kilometers om water te halen.
Ze kunnen niet naar school en worden ziek.

Doe met uw leerlingen mee aan Wandelen voor Water
Dat geeft een kick!
Wandelen voor Water laat uw leerlingen niet alleen
ervaren wat leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden
iedere dag moeten doorstaan, maar ze ervaren ook hoe
fijn het is om iets te doen om een situatie te verbeteren!
Lopen voor een goed doel en andere kinderen helpen aan
veilig water en sanitatie – dat geeft een kick!

Elke jaar doen duizenden leerlingen van honderden
basisscholen over heel Nederland mee
aan Wandelen voor Water en helpen zo
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.
Kies je eigen wandeldatum of doe mee
aan de grote landelijke wandeldag op
21 maart 2018.

Meer weten over Wandelen voor Water 2018? Of uw school meteen aanmelden? Kijk dan op
www.wandelenvoorwater.nl of neem contact op via info@wandelenvoorwater.nl of 070-7200870.

