
Wandelen voor Water 2019 
 

Met de inkomsten van Wandelen voor Water 2019 hebben we op Kabahango Basisschool het 
verschil kunnen maken. Op Kabahango Basisschool zitten 228 meisjes en 253 jongens, met 11 
leraren. Voordat het WASH & Learn programma naar Kabahango Basisschool kwam moesten de 
leerlingen gebruik maken van oude, onveilige en stinkende toiletten die ook nog eens niet 
voldoende waren voor de school populatie. Hierdoor moesten leerlingen lang in de rij staan in de 
pauze. Daarnaast was er geen toegang tot schoon drinkwater op de school. Er is wel een oude 
regenwatertank, maar deze is kapot en kan niet meer worden gerepareerd. Leerlingen moesten 
hierdoor meer dan 50 minuten lopen om water te halen bij een andere bron. Hierdoor miste ze 
lessen, maar zaten ze ook moe in de les.  

 

Met de hulp van de inkomsten van Wandelen voor Water hebben we deze situatie kunnen 
veranderen. Er worden nu nieuwe toiletten gebouwd voor zowel de jongens als de meisjes die 
aangepast zijn op hun specifieke behoeften. Zo hebben de toiletblokken voor de jongens urinoirs en 
voor de meisjes een wasruimte zodat meisjes zich kunnen wassen tijdens hun menstruatie.  

 

Naast 
toiletten, is er 
ook een 
nieuwe 



regenwatertank gebouwd die de regen die hier in Oeganda vaak valt op kan vangen. Voordat het 
water wordt gedronken door de leerlingen, wordt het water gefilterd in de tank en ook nog met een 
aparte filter. Hierdoor zorgen we ervoor dat kinderen schoon drinkwater drinken. En doordat er nu 
water beschikbaar is op de school, missen de leerlingen geen lessen meer. 

Naast het bouwen van toiletten en een regenwatertank, is er ook aandacht geweest voor 
voorlichting over het belang van schoon drinkwater, schone toiletten en goede hygiëne. Binnen 
Kabahango Basisschool is er een School Health Club opgezet als een groep ambassadeurs binnen de 
school die andere kinderen aanspreekt over het belang van onder andere handen wassen. Dit doen 
ze door middel van toneelstukjes en liedjes.  

 

Namens alle leerlingen van Kabahango Basisschool: Bedankt! 


