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JUBILEUM PROJECT: WE ZIJN BEGONNEN!
Het startsein voor het Jubileumproject in Ethiopië is gegeven. Momenteel wordt volop gewerkt om de waterput zo snel mogelijk operationeel te
krijgen. U weet: er is grote behoefte aan veilig drinkwater.
In samenspraak met de lokale bevolking en overheid is de lokatie voor de
waterput bepaald en wordt daar geboord. Meer dan 300 mannen, vrouwen
en kinderen hebben dan toegang tot veilig drinkwater.
Een dorpscomité is benoemd en verzorgt de wateruitgifte en int het geld. De lokale overheid
houdt toezicht op de waterdistributie en
toepassing van wetgeving.
De mensen wordt geleerd wat goede hygiene en sanitatie is.
Via onze nieuwe website houden wij u
verder op de hoogte.

ERG BLIJ MET DE
NIEUWE WEBSITE!
Onze nieuwe website is klaar voor de
toekomst. Michael van den Hove en
Job van Kaathoven hebben hard gewerkt
om een mooie, maar vooral ook een
functionele website te creëren.
Zo blijft u op de hoogte over de voortgang van onze projecten, en kunt u zich
makkelijk aanmelden voor evenementen,
zoals een diner, of een golfmiddag. Of wilt
u bekijken welke projecten in het verleden
zijn gerealiseerd? Dit is eenvoudig te doen.
Ook klantvriendelijk is de mogelijkheid om
direct te doneren, of een betaling te doen.
Ga snel naar www.skap.nl!
Follow you, follow me…

Iets over mijn werkzame leven? Momenteel werk ik
als marketingcommunicatie manager tot einde december voor EIT Digital en vandaaruit ben ik gestationeerd bij de faculteit Wiskunde & Informatica
van de Technische Universiteit Eindhoven.
Vind meer informatie op mijn profielsite:
http://eembregts.wixsite.com/else Of
check Linkedin: https://www.linkedin.
com/in/elseembregts En natuurlijk is
iedereen uitgenodigd om mij te volgen
op twitter: @EmbregtsElse

Om u nog beter te kunnen informeren gaan wij planmatig Facebook (en later tevens Twitter)
inzetten.
Met groot plezier mogen wij
Else Embregts introduceren
die deze communicatie op
vrijwillige basis voor ons
gaat verzorgen.
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Maar goed... eerst maar eens aan de slag!
Oh ja, alstublieft ‘like’ de nieuwe KAP website
op je Facebook zodat iedereen weet wat voor
geweldig initiatief KAP is: www.skap.nl

WE STAAN OOK OP
FACEBOOK
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Hi, ik ben Else Embregts, woon in ’s-Hertogenbosch
en werk als freelance adviseur in de marketing
communicatie. Omdat ik mijn energie ook graag wil
inzetten voor een goed doel, werk ik sinds deze zomer mee met KAP. Ik ga de social media opzetten en
uitbouwen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Alleen
met het enthousiasme van alle vrijwilligers die zich
voor KAP inzetten, kunnen we er een succes van
maken. Community building via social media doe je
niet in je eentje.
Waarom ik voor KAP kies? Allereerst sta ik achter het
doel om drinkwater bereikbaar te maken voor iedereen en in het verlengde hiervan voor goede sanitatie
te zorgen. KAP werkt hier aan en kiest ook nog eens
voor desolate en hete gebieden waar bijna geen
ontwikkelingswerk meer plaatsvindt. Ook vind ik het
een fijne gedachte dat KAP de fondsen besteedt aan
datgene waar het om draait: water bereikbaar maken. Dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen
van het management of dat eerst het salaris van een
dure directeur betaald moet worden.

Groeten van Else
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