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Healthy water is our primary NEED 

De aanleiding 
Tijdens de fietstocht van Elzo de Haan en 
Aldje van Helden door Cambodja in 2011 was 
het voor hen aangrijpend te zien hoe de Cam-
bodjanen zich moesten behelpen om water te 
bemachtigen voor eten, drinken en wassen. 
Hun slogan met fietsen is: "Geniet, fiets en 
denk aan niets." Cambodja bleef in hun ge-
dachten. Bij terugkeer namen zij zich voor om 
gesponsorde waterpompen te installeren. 

De situatie 
Wij draaien met een vanzelfsprekend gemak 
de kraan open. De Cambodjanen moeten met 
een emmer in een gat vervuild water naar 
boven halen en dit koken. Dit laatste gebeurt 
zelden goed genoeg. 
Let wel: er is genoeg water in Cambodja. De 
infrastructuur buiten de steden is echter zo 
belabberd dat er door gebrek aan goede 
irrigatiesystemen maar één keer per jaar rijst 
geoogst kan worden. Dit terwijl het klimaat in 
Cambodja met een goede watervoorziening 
geschikt zou zijn om drie keer per jaar rijst te 
oogsten. 

De waterpompen 
In het gebied circa 30 km rondom de stad Siem 
Reap, in het noordwesten van Cambodja wor-
den de waterpompen aangelegd. Hier bevindt 
zich ook het wereldberoemde tempelcomplex 
Angkor Wat. Vele toeristen kennen het tempel-
complex, maar ze kennen niet de leefomstan-
digheden van de mensen die erachter wonen. 

De aanleg 
Deze waterpompen zijn eenvoudig van aard. 
Er kan niet veel defect raken. De totale kosten 
bedragen €350 per pomp. Dit bedrag omvat: 
• het boren en aanleggen van de buizen tot 
ongeveer 30 meter diepte; 

- het compleet afmonteren van de handpomp; 
- de aanleg van een cementen bak om zichzelf 
te kunnen wassen, de was te doen, e.d.; 

- onderhouds- en reparatiekosten vallen hier 
ook onder. 

De positieve effecten 
Niet alleen schoon drinkwater. Zodra de water-
pomp is aangelegd, gaat men al gauw over tot 
de aanleg van moestuintjes. Het eenzijdige 
eetpatroon wordt zo doorbroken. 
De oprichting van STWC 
Op 14 december 2012 is de Stichting Twentse 
Waterpompen Cambodja opgericht. En in mei 
2013 kreeg de Stichting de ANBI-status. Hier-
door is het voor donateurs mogelijk om onder 
bepaalde voorwaarden (zie wwwbetastingdienst.n0 

giftenaftrek aan te vragen voor de inkomsten-
belasting. Regelmatig reizen we op eigen 
kosten af naar Cambodja om op het platteland 
rondom Siem Reap geschikte locaties uit te 
zoeken. 
We vinden het geweldig als u een bijdrage wilt 
leveren! 
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