Het Wereldwijde Water Probleem.

Elevator pitch

Wat is het nut voor gebruikers van de pomp

Water – speciaal schoon water – is niet zo
vanzelfsprekend voor heel veel mensen.

Water-Right zet zich met een uniek concept in
voor het wereldwijde recht op helder en gezond
drinkwater voor iedereen, zonder vervuiling of
gebrekkige toegang, altijd en overal.
Met door ons voorgefinancierde microkredieten
krijgen mensen de mogelijkheid om zelf te
investeren in het bezit en onderhoud van eigen
waterinstallaties.
Zo worden velen eigenaar van hun eigen
watervoorziening.
Hierdoor wordt tevens een hele keten aan
positieve dynamiek gegenereerd:
De verantwoordelijkheidszin wordt vergroot,
kennis en know how wordt ontwikkeld voor
onderhoud en reparaties, lokaal ondernemerschap
wordt vergroot en de gemeenschap kan zich
economisch ontwikkelen.

•

Gebrek aan water is een enorm probleem in veel
ontwikkelingslanden, waardoor vooruitgang wordt
gehinderd of zelfs onmogelijk is.
Iedereen heeft recht op schoon water, maar in
werkelijkheid heeft 70 maal het aantal inwoners van
Nederland, of het dubbele aantal Europeanen geen
toegang tot schoon water.
2,6 miljard mensen hebben geen water voor sanitaire
voorzieningen, 1,8 miljoen kinderen jaarlijks sterven
als gevolg van ziekten of infecties.
Dat kan drastisch veranderen door grootschalige
toepassing van slimme kleinschalige oplossingen
Water-Right doet dat op een bijzondere manier.

De samenwerking tussen lokaal werkende
organisaties laat vaak te wensen over.
WR stimuleert de samenwerking en de
coördinatie en zorgt voor professionele begeleiding
waardoor de gecombineerde individuele lokale
professionele expertise een maximaal resultaat
creëert.

•

Water-Right krijgt donaties van bedrijven en Fondsen die gebruikt
worden als start-up- and werkkapitaal in ontwikkelingslanden
goederenstroom

geldstroom

Iedere donatie heeft een multiplier effect omdat het
werkkapitaal keer op keer gebruikt wordt voor de
fabricage van een nieuwe pomp
Een donatie aan Water-Right creëert daarom in
feite een onophoudelijke stroom van pompen.

•
•

Onze werkwijze

Uniek concept
Wij verzorgen de landelijke opzet van een zichzelf in
standhoudend systeem waardoor met behulp van
beperkt startkapitaal jaar in jaar uit weer nieuwe
pompen gemaakt en verkocht kunnen worden omdat
de aflossingsbedragen steeds weer gebruikt worden
voor de fabricage van nieuwe pompen.

•

Betere kwaliteit water (zeker als de pomp gebruikt wordt in
combinatie met een filter) leidt tot verbetering van de
levensomstandigheden, vooral voor vrouwen en kinderen.
Een betere gezondheid omdat er minder kans is op ziekten en
infecties
De pomp is betaalbaar ( 110 € ) voor de meeste mensen.
Omdat ze voor de pomp moeten betalen en dus eigenaar
worden is er een betere basis voor goede zorg en onderhoud.
Ook al omdat alle onderdelen lokaal verkrijgbaar zijn
Het systeem biedt mogelijkheden voor bedrijfseconomische
activiteiten en schept werkgelegenheid

Productie
Pomp filter

Verkoop
installatie

klant

incasso

Water-Right is een Nederlandse
Stichting die zich tot doel stelt om op
een bijzondere manier schoon
(drink)water voor de allerarmsten in
ontwikkelingslanden mogelijk te
maken

WR partners maken waterpompen (en filters) in lokale
werkplaatsen en verkopen die aan de lokale bevolking. Zij kunnen
de pomp in termijnen (microfinanciering) terugbetalen. Na 3-5 jaar
kunnen de landelijke organisaties financieel zelfstandig verder
Water-Right werkt samen met lokale organisaties:
• Een werkplaats om de pompen te maken
• Een lokale verkooporganisatie om de pompen (filters) te
verkopen
• Een lokale (Micro)financieringsbank voor de incasso van de
maandelijkse betalingen
• Diverse NGO’s om de educatie in hygiëne en het belang van
schoon drinkwater te verspreiden

Wat is het belang voor de sponsors
•

Wij bieden uw bedrijf een platform om uw social responsibility
program vorm te geven, mogelijk met een link naar uw eigen
business. U helpt mee aan schoon drinkwater voor de
allerarmsten in ontwikkelingslanden en redt daarmee vele
levens, vooral die van jonge kinderen.

Doelstelling en ambities:

•

Een aanzienlijk verbetering van
levenomstandigheden voor miljoenen
arme mensen in ontwikkelingslanden
door o.a.

Als U een dergelijke stap reeds overwoog heeft u hier de
mogelijkheid om direct aan te haken bij een bestaand
programma met direct resultaat.

•

Het verhoogt de social awareness van uw medewerkers.
Er zijn mogelijkheden voor uw medewerkers daadwerkelijk mee
te laten werken middels een stage in Nederland of in een
ontwikkelingsland waar wij operationeel zijn

•

Het is de meest effectieve investering in social
responsibility. Uw bijdrage heeft een multiplier effect in
productie en verkoop omdat uw bijdrage steeds opnieuw
geïnvesteerd wordt in de productie van nieuwe pompen.
Bijv. met iedere 100 € worden door het revolverend concept
tenminste 5 of meer pompen gerealiseerd.

•

Als u dat wenst kunnen wij door u gewenste publiciteit geven
aan uw partnerschap

65.000 pompen en filters (*) in 10 landen in 10 jaar
tijd:
- vermindert ziekten door verbetering van de
levensomstandigheden
- Ondersteunt lokale economie door werkgelegen te
creëren voor zeker 250 mensen
- Kennisoverdracht voor kleinschalige serieproductie,
inkoop, planning en marketing.
- Stimuleert soortgelijke initiatieven in andere
westerse landen
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