De stichting Marsiurupan (Helpt Elkaar) is
opgericht met het volgende in de statuten
omschreven doel: "Het verbeteren van de kwaliteit
van de gezondheid- en welzijnszorg in de
omgeving van Saribu Dolok in de provincie Noord
Sumatra, lndonesie".

Verbeteren gezo'ndheid door
schoon drinkwater dicht bij huis

Wij werken samen
met het Bethesda
ziekenhuis,
onderdeel van de
lokale Batak kerk
GKPS (Gereja
Kristen Protestan
Simalungun).

De duurzaamheid van deze projecten wordt
verzekerd door een aan het verbruik
gekoppelde bijdrage d.m.v. water01eters.
Hiermede worden eventuele reparaties
bekostigd. Geld dat overblijft wordt besteed
aan microkredieten voor de locale bevolking .
De organisatie per dorp ligt in handen van een
democratisch gekozen bestuur.

#
Schoon water
voor een
gezondere
toekomst, ook
voor hem

#
Onze doelstellingen t.a.v. waterprojecten zijn:

Kwaliteit van het water

Voor toekomstige projecten is ook uw hulp
onontbeerlijk. Er zijn nog vele dorpen in de
omgeving waar de huidige situatie moet
worden verbeterd.

De kwaliteit in de huidige situatie wordt aangetast
doordat de waterbronnen gebruikt worden als
wasplaats en toilet of doordat buffels er baden.

Kwantiteit

Een goede watervoorziening voor een
huishouden kan worden verwezenlijkt
voor € 5 per maand of € 60 per jaar.

Afhankelijk van de locatie van het dorp kan de
hoeveelheid water in de droge periode sterk
afnemen of geheel opdrogen.

Veiligheid
Vaak is het de taak van kinderen om water te
halen bij de bron/rivier. In ieder geval zijn jerrycans
met water te zwaar voor kinderen, maar ook is de
afstand tussen de bron en het dorp groot waardoor
de kinderen per dag gemiddeld een uur bezig zijn
met water halen over ee·n eenzaam pad.

#
Deze slechte situaties willen wij met medewerking
van de plaatselijke bevolking en de directie van het
streekziekenhuis verbeteren.
nieuwe situatie: schoon water thuis
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lnmiddels zijn diverse dorpen reeds van kwalitatief
betrouwbare waterleidingen voorzien, tot nu toe in
samenwerking met Simavi en Wilde Ganzen . Deze
hebben mede een financiele bijdrage geleverd en
hebben de onkostendeclaraties van de eerder
uitgevoerde projecten goedgekeurd .

Het is een mooi gebaar van naastenliefde als u
een bijdrage (indien mogelijk vanaf € 5,-- per
maand) periodiek wilt overmaken op onze
bankrekening, zodat wij meer dorpen kunnen
voorzien van schoon water. Marsiurupan stelt
het op prijs wanneer u onze stichting ook bij
uw familie en kennissen wilt aanbevelen.
Hiervoor hartelijk dank namens aile dorpen die
wij met uw hulp in de toekomst van schoon
water kunnen voorzien.
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