
Jaarlijks spiegelen wij samen met MADE BLUE het water dat 

wij gebruiken voor de bewatering van onze planten naar 

schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.

Ambius 
spiegelt haar 
watergebruik naar 
ontwikkelingslanden

Ambius is
MADE BLUE

www.ambius.nl

Dat wil zeggen dat wij net zo veel drinkwater beschikbaar maken, als wat wij jaarlijks ge-

bruiken voor het bewateren van de planten. Dat is gemiddeld zo’n 75 liter per plantenbak. 

Hiermee voorzien wij maar liefst 349 gezinnen een jaar lang van schoon drinkwater!

MADE BLUE

Stichting MADE BLUE heeft een duidelijke missie: schoon drinkwater voor iedereen. Dit 

wil zij bereiken door op steeds meer plekken het dagelijkse watergebruik te spiegelen 

naar ontwikkelingslanden. Dit doen zij onder andere voor bedrijven, door middel van het 

spiegelen van de watervoetafdruk. Zo maken zij water van water en geven ze het terug 

aan hen voor wie water niet vanzelfsprekend is!

MADE BLUE



Voor de uitvoering van de waterprojecten werkt MADE BLUE 

samen met goede doelen partners Amref Flying Doctors, Simavi, 

World Vison en het Rode Kruis.

Eén van de projecten die wij ondersteunen 

met onze donaties is het vijfjarige project 

“Schoon water: een zaak voor iedereen” in de 

sloppenwijken van Ethiopië uitgevoerd door 

Amref. Uiteindelijk zullen meer dan 144.000 

mensen in sloppenwijken en andere arme 

gebieden toegang krijgen tot schoon drink-

water en sanitaire voorzieningen. 

Voor dit project legt Amref met behulp van 

lokale partners voorzieningen aan voor 

schoon water en riolering en breiden ze 

bestaande (sanitaire) voorzieningen in slop-

penwijken en op scholen uit. Daarnaast wor-

den voorlichtingen en trainingen gegeven 

over hygiëne aan bewoners en kinderen op 

scholen, om ziekten leren te voorkomen.

Bovendien worden bij het project jongeren 

en vrouwen gemotiveerd en ondersteund 

om duurzame bedrijfjes rond schoon water, 

sanitatie en hygiëne op te zetten – denk 

hierbij aan openbare douches en toiletten 

waar bijvoorbeeld vrachtwagenchauff eurs 

gebruik van maken. Daarnaast traint en 

ondersteunt Amref overheidspersoneel in 

hun managementtaken en het samenwerken 

met het lokale bedrijfsleven. Zo wil Amref 

een duurzaam systeem ontwikkelen, om 

ervoor te zorgen dat de lokale mensen niet 

afhankelijk blijven van hun steun.

Schoon water: een zaak voor iedereen

Hoewel het voor ons zo vanzelfsprekend is dat er onbeperkt veilig 

drinkwater uit de kraan stroomt, ontberen wereldwijd 663.000.000 

mensen toegang tot schoon drinkwater.

Zij moeten vaak 6 uur per dag lopen om wa-

ter te halen dat vaak ook nog vervuild is. Dit is 

tijd die ze niet kunnen besteden aan school, 

werk of opvoeding. Bovendien zijn ziekten 

veroorzaakt door vervuild water nog altijd 

een van de belangrijkste doodsoorzaken van 

kinderen onder de 5 jaar.

Kortom, een goede gezondheid, de kans 

om naar school te gaan, het vinden van een 

baan: het begint allemaal met water. 

Alles begint met water
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“Water halen kostte
eerder de hele dag en nu
slechts een half uur.
Mijn kinderen kunnen veilig
water drinken en elke dag naar 
school omdat ze niet ziek zijn.” 

 Fatema Mohamed




