
 
Activiteitenmap 2018 
  16 
 

Alles begint met water 
Waarom is water zo kostbaar? 

 
 

Wat? 
 
‘Met deze activiteit willen we inzicht geven in de 
waterproblematiek, zowel in Vlaanderen als in de 
wereld. We kijken niet alleen naar het water dat we 
gebruiken dat uit de kraan stroomt, maar zoemen ook 
in op onze watervoetafdruk die we nalaten op de 
planeet aarde. 
 
 

Inhoud van de activiteit 
 
Drinkwater stroomt uit onze kraan: we staan er niet 
meer bij stil. 50 jaar geleden was dit nog anders: toen 
gingen onze moeders water halen aan de dorpspomp. 
Van waar komt dit water nu? Wie levert dit water? 
Hoe is de drinkwatervoorziening in Vlaanderen tot 
stand gekomen en georganiseerd? Hoe is de prijs die 
we betalen samengesteld? Hoe komt het dat de prijs 
serieus gestegen is? 

We kijken ook naar onze zoetwatervoorraden. Wie 
beheert die en zet het beleid uit in Vlaanderen? Hoe 
kunnen wij zelf bijdragen aan een goed gebruik en 
beheer? 

 
We zoemen ook in op de wereldwaterproblematiek. 
Wat is de watercyclus? Wat zijn de mondiale 
wateruitdagingen? Wat is de invloed van de 
klimaatverandering op de watercyclus? Wat is direct 
en indirect watergebruik?  
 
 
 

Hoe groot is onze watervoetafdruk? En wat kunnen 
we daar zelf aan doen? 
We kijken ook even naar de waterproblematiek in 
landen in ontwikkeling. Hoe is de situatie qua water- 
en sanitaire voorziening in landen in ontwikkeling? 
Kunnen we onze solidariteit betuigen met de water-
armen, zowel in Vlaanderen als in landen in 
ontwikkeling? 
De infoavond duurt 1 ½ à 2 uur met kans tot vragen. 
 
 

Protos als partner 
 
Protos is een NGO met basis in Gent die reeds 40 jaar 
aan structurele ontwikkeling rond water werkt in 8 
landen in ontwikkeling. In België werken wij samen 
met gemeenten die hun burgers, scholen en 
organisaties willen aanzetten tot bewust direct en 
indirect watergebruik en -gedrag. 
De missie van de organisatie is kort en krachtig: Protos 
versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief 
waterbeheer en watergebruik. 
Meer info: www.protos.ngo 
 
Protos zorgt voor enthousiasmerende en goed 
opgeleide sprekers uit zijn vrijwilligersbestand die op 
een interactieve manier deze infoavond verzorgen. 
 
 

Praktische aanpak 
 
Jullie zorgen voor een lokaal  en een laptop, beamer 
en scherm.  
 
De Protos-spreker brengt een PowerPoint mee op 
USB-stick. 
 
 

Nieuwe mensen? 
 
Bij de organisatie van deze activiteit moeten we als 
afdeling oog hebben voor een samenwerking met 
andere organisaties die zich inzetten rond natuur en 
duurzaamheid.  
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Kostprijs 
 

Voor dit infomoment betaal je als afdeling €125. Hierin 
zit zowel de vergoeding van de begeleider als de 
vervoersonkosten. 
Het kan zijn dat je de spreker in een treinstation in de 
buurt dient op te halen en/of terug te brengen. Dit 
spreek je rechtstreeks af met de spreker na 
bevestiging van je reservatie. 
 
 

Aanvragen van de activiteit 
 
Kies je voor het infomoment ‘Alles begint met water’ 
Geef dan op http://programma.kwbeensgezind.be 
minstens 30 dagen op voorhand jullie voorkeurdatum 
door waarop je dit moment wil organiseren alsook de 
contactgegevens van de persoon die in je afdeling 
verantwoordelijk is voor deze activiteit. 
 
Vergeet ook niet om deze activiteit in Korpus te 
plaatsen, samen met de rest van je 
afdelingsprogramma. Doe je dit voor eind november, 
dan heb je recht op een bijdrage uit het 
Activiteitenfonds (zie vooraan).  


