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A Leerlingen van hesisschoot lle Wegwijzer wandeten op de terugweg over de kteidijk tangs het
fivieitje- Fljt.eYel soms moeten ze over of tan$s een h.ek'ktimmenl, Foro,DoutvE:ANNE VER:BRuGBE , , '

Koc ke n g ense schoo Lj eu g d
e*V66r3dhoffi water

DOUWE ANNE VERBRUGGE
KOCKENGEN I Acht kilometer
door de pold.ers van Kockengen
struinen met zes kilo bagage in
de rugzak De leerlingen v.an

,froeo? S-v,an.D-9W.€ ,

gingen gisteren die uitdaging
aa.lr. Het sponsorgeld Oat zij lin-
nenhaalden is voor het Rotary-
projeCt Wandelen voor Water.
.N6g drie kilometer?" joelen
een paar meiden als ze aanko
men bij de ravitailiering bij de
Dooijersluis aaq de Geerliade.
,,Maat nu komt het mooiste
stuti e," vertelt'meeloopmoe-
dei Soqia Scherpen2eel.,,We
wandelen over een kleidijkle
Iangs de Spengense molen en
dan pakken we de pont terug
naar het dorp." De r1,9 kinderen
die meelopen krijgen bij de
Dooijersluis eerst nog een toe-

spr .V :W.€thoud€r.De : .. - , ..
Groene en Koos Segers. De wet-
houder meldt met een glimlach
dat het niet zo weemd is dat
Kockenezen \vandelen voor
wateC; gezien de gebeurtenissen
van afgelopen zomer toen het

, 
d@-onder water. liep. Koos Se-'
gers, kandidaat voor het water-
schapsbestuur, pakt het sportie-
ver aan. ,Jk loop het laatste stuk
met jullie mee. tk wil wel weten
hoe dat voelt om te wandelen
rngt*es $ilp:op je,gqgl, : 
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Kinderlevens
VUt basrsscllolen ult cle ge-

meente Stichtse Vecht (De ltu-
me]eon €n liet tr(ompas,ui! - ., r.
Maarssen, De Willibrordus en
De Regenboog uit Bieukelen en
Di Wegwi;zer uit Kockengen)
doen woensdag mee met aan

het,Ierldel[ikRo.tar-.: rgjeCt.. . . . ,

'\Mandelen voor Wateil Jan
Onnes van de Rotaly Stichtse
Vecht legt uit dat dit een symbo-
tische wandeling is. ,,In ontwik-
keli4gslanden lopen kinderen
iedere dag gemiddeld zes kilo-
nretei-omra€s lttef;rndtei te, r, -,
halen. Met oni sponsorgeld wor-
den scholen in Ghana gefinan-
cieid om sanitaire voorzienin-
gen te treffen. Met een goed hy-
gi€ne bespaar je kinderlevens.
Het mooie is dat ze in Kocken-
gen er eciri werk van hebben ge-
maakt. Er is maar liefst i.800
euro binnengehaatO. ivleer dan
op andere scholen. Maar ook in
de wandelafstand gaan ze hier
ver d4r,,A!ht in:plaats-van zes fi, -.
lometer.",,Op preCies te zijn 8,3
kilometer," corrigeert'meeloop-
moeder' Bernadette Vianen.


