
en geef anderen 
schoon drinkwater 

Drink een weeklang water



Doe mee!
Ga naar dorcas.nl/waterkracht en 
meld je direct aan! Je krijgt voor de 
start van de actieweek een boekje 
thuisgestuurd. Hierin kun je elke dag 
een inspirerend verhaal lezen, een 
puzzel oplossen of een leuk 
waterfeitje ontdekken.

Een kwart van de mensen op deze wereld heeft geen toegang tot 
schoon drinkwater. Dat zijn maar liefst 2 miljard mensen!

De 41-jarige Regina uit Mozambique was 
een van die mensen. Ze woonde dicht bij 
de kust. Door de zware stormen over-
stroomt het gebied vaak. Hierdoor wordt 
het water zout en raakt het vervuild. Re-
gina werd vaak ziek door het vieze water. 
Bovendien moest ze elke dag ver lopen 
om water te halen. 

Schoon water voor Regina
Voor slechts € 17,50 kan Dorcas zorgen 
voor schoon drinkwater voor mensen 
zoals Regina. We doen dat door water-
putten te boren en aftappunten aan te 
leggen. Met behulp van zonne-energie 
wordt er continu water opgepompt en 
gezuiverd. In het dorp van Regina hebben 
we zo’n watersysteem aangelegd. Het 
leven van Regina is hierdoor flink verbe-
terd: ze is niet meer ziek en ze hoeft ook 
niet meer ver te lopen voor water. 

We willen graag nog veel meer mensen 
toegang geven tot schoon drinkwater. 
Niet alleen in Mozambique, maar ook in 

bijvoorbeeld Kenia, Irak en Zuid-Soedan 
worden veel mensen ziek door het drin-
ken van vervuild water.

Actie Waterkracht
Dorcas houdt daarom van 18 tot en met 
24 maart 2023 Actie Waterkracht. We 
dagen je uit om in deze week alleen 
water te drinken. Door geen geld uit te 
geven aan frisdrank, melk, alcohol, 
koffie of thee bespaar je ongeveer € 
17,50. Dit geld doneer je aan Dorcas en 
zo help je mee om andere mensen ook 
toegang te geven tot schoon drinkwater.

Doe mee 
met Actie 
Waterkracht!




