Giving Tuesday is een wereldwijde beweging
om te geven en elkaar of anderen te helpen.
Mensen over de hele wereld werken daarvoor
deze dag samen en delen wat zij doen via sociale media.
De eerste Nederlandse #GivingTuesdayNL is
dinsdag 3 december 2019. Wij doen ook mee
en zetten ons in voor water & sanitatie.
Geef om mensen. Geef voor water en sanitatie.
Geef voor #GivingTuesdayNL .

Voor veel mensen is een toilet, als ze er al een
hebben, niets meer dan een met zinkplaten of
zeildoek afgezette vieze en stinkende latrine.
Slechte hygiëne maakt ziek en zorgt dat je niet
kunt werken en niet naar school kan. Werk en
opleiding zijn dé manieren om aan armoede te
ontsnappen. Gebrek aan goede sanitatie
houdt mensen arm.

Water uit de kraan drinken is onvoorstelbaar
voor mensen op het Indonesische platteland.
Zij moeten water halen uit open bronnen, of
ondiepe putten die vaak vervuild zijn met
poepbacteriën die uit de omgeving het water in
spoelen.
Zulk water gebruiken is onhygiënisch, ongezond en maakt mensen ziek.

Steun onze waterprojecten. Scan deze
QR-code om direct te doneren, of bezoek
onze website www.NEBA.nl voor meer
mogelijkheden.

Deel onze berichten en
bekenden met de
hashtags #NEBA en
#GivingTuesdayNL.

Toegang tot water en sanitatie verbetert de
leefomstandigheden en is essentieel om te
ontsnappen aan armoede.
Daarom ondersteunen wij projecten voor water
en sanitatie op drie plaatsen in Indonesië.
Op het afgelegen eiland Sangihe bouwen we
sanitaire voorzieningen nabij scholen, omdat
kinderen zijn kwetsbaar voor slechte hygiëne.
Ze worden er ziek van, blijven achter in hun
ontwikkeling en kunnen niet goed meekomen
op school. Terwijl juist school zo belangrijk is
om te kunnen ontsnappen aan armoede.

In het dorp Ilo-ilo realiseren wij naast sanitatie
ook waterputten, zodat mensen het hele jaar
toegang hebben tot schoon water.
Op Bali leggen we alleen watervoorzieningen
aan, omdat openbare toiletten nabij een water
bron niet past niet bij de lokale cultuur.
Stichting Nederland-Batam helpt al meer dan
30 jaar mensen te ontsnappen aan armoede.
U kunt daarbij helpen.
Geef om mensen.
Geef voor water & sanitatie.
Geef voor #GivingTuesdayNL.
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