Costa Blanca Actueel
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Nederlandse kerkgemeente zamelde geld in voor
waterproject Kenia
ALBIR. Ze zijn alweer thuis als u dit leest, maar Ineke de
Heer, predikant van de Protestantse kerk Haamstede en
Gerrit Dieleman brachten onlangs een onvergetelijk
bezoek aan de Costa Blanca. Met name de ontmoeting
met Willem van der Linde maakte indruk. De bezoekers
vertellen graag over Corrie en Johan Hanse, twee leden
van ‘hun’ kerk die een paar jaar eerder een ontmoeting
hadden met Van der Linde. De familie Hanse werd door
zijn verhaal zo aangegrepen, dat ze besloten om met
hem mee te gaan om met eigen ogen te zien hoe het
slaan van een waterput in Kenia in z’n werk gaat. Bij
terugkomst in Nederland startten ze direct een actie in
de kerk in Haamstede. Zo werden predikant Ineke de
Heer en Gerrit Dieleman betrokken bij ‘H2O voor
Kenia’, het waterputtenproject van Van der Linde.
Ineke vertelt: ‘Toen Corrie en Johan terugkwamen uit
Kenia vertelden ze in onze kerkelijke gemeente over het
project van Willem van der Linde. Eigenlijk was iedereen
gelijk enthousiast. Ze hebben de rest letterlijk aangestoken, iedereen dacht mee en had ideeën om iets te gaan
doen wat geld zou opleveren, zowel ouderen als jongeren.
We hebben in onze gemeente toen veel leuke dingen
georganiseerd en die activiteiten bevorderden ook het
saamhorigheidsgevoel binnen onze gemeenschap; het
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werkt dus naar twee kanten. Daarbij zitten we in een toeristisch gebied van Schouwen Duiveland, dus een tapasfietstocht bijvoorbeeld was erg geslaagd. Er deed ook een
restaurant mee waar enige tijd een modelwaterput stond,
als een soort megaspaarpot. De PZC, onze Zeeuwse krant,
heeft ons geïnterviewd en ook een paar plaatselijke krantjes besteedden aandacht aan het project voor Kenia. Het
project heeft dus wel veel aandacht gekregen bij ons in de
regio. Er was ook een Hollands –Keniaanse avond en daar
kwamen veel mensen die iets met Kenia hadden. Het
bleek dat er eigenlijk best veel mensen op het eiland zijn
die iets met Kenia hebben. De een sponsort een school,
de ander een bouwproject en noem maar op. We hebben
1 jaar ingezameld en toen was er 14.000 euro, daar konden drie putten van worden geslagen en dat is intussen
ook gebeurd.’
Gerrit Dieleman vertelt de sponsoring daarmee nog niet
afgelopen is: ‘Voor de toekomst en voor het komende seizoen gaan we met vijf samenwerkende kerken een toeristisch magazine uitgeven waarin de activiteiten van de
kerken behandelen. Maar ook andere onderwerpen die
voor toeristen interessant kunnen zijn, komen aan de
orde. Daarin komt een verslag van onze activiteiten voor
Kenia en we openen de mogelijkheid voor toeristen om
ook een pomp bij elkaar te sparen.’ Dankzij de tomeloze

Ineke de Heer (predikant) en Gerrit Dieleman van de
Protestantse kerk Haamstede.
inzet van de Protestantse kerk in Haamstede wordt er dus
zelfs vanuit Nederland geld ingezameld voor het schoonwaterproject in Kenia. En dat komt goed uit, want als het
aan Willem ligt dan worden er nog veel meer putten geslagen in Kenia. Voor meer informatie over het project kunt
u kijken op de website: www.h2okenya.com
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