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Water is de basis voor een gezond en productief bestaan. 

Maar wat als het dichtsbijzijnde water 6 kilometer verder is? 

Dan staat de hele dag in het teken van water halen.  

Werken of naar school is dan geen optie.

Voor 1 op de 10 mensen is deze situatie permanent.  

Zij zitten gevangen in een armoedeval terwijl die relatief

makkelijk te doorbreken is.

WATER IS DE BASIS

844.000.000 

mensen hebben nog altijd geen 

toegang tot schoon drinkwater

dat is 1 op de 10

De hele dag water halen?

Voor veel meisjes 

en vrouwen in 

ontwikkelingslanden is dat 

geen uitzondering.

1.400
Kinderen sterven dagelijks  

door vervuild drinkwater



DAAROM MAKEN WIJ 

WATER VAN WATER

Iedereen schoon drinkwater, dat is onze missie. 

Die bereiken we niet door onze hand op te houden 

maar door water te koppelen aan de producten en 

diensten van onze ambassadeurs.

Hier:

Op kantoren zorgen  

onze waterkoelers voor 

koud en bruisend water én 

voor 1.000.000 liter schoon 

drinkwater per machine.

En daar:

Via de kokend water kranen 

van Quooker die al het 

water dat ze besparen weer 

beschikbaar maken als 

drinkwater in onze projecten.

Maar ook daar: 

Iedere fles MADE BLUE Water 

in de horeca zorgt voor 1.000 

keer zoveel schoon drinkwater, 

telkens weer. 

En daar: 

Via de slimme 

schoonmaakmachines van 

i-team die 18 liter water per 

uur besparen en dat aan 

MADE BLUE doneren.

En bij:

Ambius, Blycolin, CWS, 

Eurest, Heijmans, Hotelgift, 

L’Oreal, MAAS, Mövenpick, 

02life, Samsung, Tennant, 

Vebego en vele anderen...

350+
ambassadeurs
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Ethiopië

Waterkiosken in 

sloppenwijken van 

grote steden

Kenia

Schoon drinkwater 

voor de Masai in 

rurale gebieden
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Senegal

Boren van nieuwe 

waterbronnen op  

grote diepte

Vietnam 

Drinkwater voor 

achtergestelde 

minderheden

Bangladesh

Water, sanitatie 

en hygiëne op het 

platteland

Tanzania

Water Vending 

Machines met 

verdienmodel
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HET WATER 

VAN FATEMA

De hoogzwangere Fatema had er alles voor over om haar 

kinderen schoon drinkwater te geven. “Ik kon het risico niet 

lopen dat mijn kinderen vervuild water zouden drinken. De 

kans op diarree of zelfs overlijden is te groot.” 

En dus liep Fatema tot op de dag van haar bevalling elke dag 

vier kilometer naar de waterpomp in het aangrenzende dorp. 

Vaak moest ze daar uren wachten tot alle bewoners van dat 

dorp hun water hadden gehaald. Als het druk was, moest ze 

’s avonds soms zelfs met een lege jerrycan terug naar huis. 

Het herstellen van de waterpomp werd dan ook met vreugde 

begroet door Fatema en haar dorpsgenoten. Fatema is 

ongelofelijk blij. “Mijn kinderen kunnen veilig water drinken 

en kunnen elke dag naar school omdat ze niet ziek zijn.”

In Afrika is water drinken vaak levensgevaarlijk. Als wij dorst 

hebben, lopen we naar de kraan, vullen ons glas en nemen 

een slok water. Een simpele handeling waar we niet eens 

meer bij stilstaan. Hoe anders is dat voor miljoenen mensen 

in Afrika! 

“Tot op de dag van 

de bevalling haalde 

ik water. Dat kostte 

de hele dag. Nu nog 

maar een half uur.”

Fatema, Ethiopië



DRAAG OOK 

BIJ AAN ONZE 

MISSIE

Fundraising

Zamel tijdens een sportief of 

juist ontspannen evenement 

geld in voor MADE BLUE. Vind 

ons op Pifworld.nl

Water op kantoor

Kies voor onze waterkoelers 

of duurzame flessen op 

kantoor en geniet van 

gekoeld en bruisend water.

Een liter voor een liter

Koppel een product of dienst 

aan een tastbaar aantal liters 

schoon drinkwater, net als 

Hotelgift, Quooker, MAAS, 

Eurest en vele anderen.

Scan deze QR code  

en geef met 2 euro  

één kind een jaar lang  

water op school.

Of ga naar:  

madeblue.org/doneren



86.000 MENSEN

Samen met meer dan 350 ambassadeurs investeren wij  

in waterprojecten van lokale partners. Zo realiseerden we  

al toegang tot drinkwater voor meer dan 86.000 mensen.

Maar we zijn er nog lang niet! En daarom gaan we verder.  

Doe je mee?

6.279.055.000 
liter schoon drinkwater is door  

MADE BLUE gerealiseerd

Dankzij onze ambassadeurs 

Die op een tastbare manier 

bijdragen aan onze missie.

Van multinationals  

tot MKB-ers 

Steeds meer bedrijven  

kiezen voor het beste water 

voor de wereld.



In dit project leggen we niet alleen waterpunten aan,  

maar versterken we ook de samenwerking tussen de  

gemeenschap, lokale overheid en het bedrijfsleven. 

Daarnaast leren de sloppenwijkbewoners hoe zij zelf  

faciliteiten zoals drinkwaterpunten, toiletten en douches  

kunnen opzetten en beheren. Ook leren ze om de lokale  

overheid aan te spreken op haar verantwoordelijkheden. 

SCHOON WATER: 

EEN ZAAK VOOR IEDEREEN 

140.000
Mensen krijg (uit)eindelijk 

toegang tot veilig water.

Hoe?

In de sloppenwijken 

van Ethiopische steden 

zoals Addis Ababa is 

een groot gebrek aan 

schoon drinkwater, 

rioleringssystemen en 

vuilnisophaaldiensten. 

Dit zorgt voor 

gezondheidsproblemen 

voor met name jonge 

kinderen. 

Daarom zorgen we ook voor 

de juiste kennis over goede 

hygiëne en veilig gebruik 

van water.

Dat doen we samen met 

lokale teams van met name 

jongeren en vrouwen.

“Dit project gaat net als 

onze stichting uit van 

ondernemerschap om  

duurzaam resultaat  

te boeken.”
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Ethiopië: 

Addis Ababa,  

Adama en Awash



Onze ambassadeurs 

willen graag met 

eigen ogen zien hoe 

hun donaties worden 

besteed. Daarom 

namen we ze mee naar 

ons project in Ethiopië.

Daar konden ze de 

impact van ons project 

ervaren, maar ook de 

noodzaak ervan.

IMPACTREIS 

2020

Met een aantal van onze topambassadeurs  

reisden wij naar ons waterproject in Ethiopië.

Fotografie: Anne Harteman - www.anneharteman.nl

Schoolkinderen 

Water op school zorgt dat 

met name meisjes vaker 

naar school gaan.

Water halen 

Een watervoorziening is 

veilig water dichtbij, maar 

nog niet in elk huis een 

kraan zoals wij gewend zijn.

Lokale gemeenschap 

Bij elk project betrekken 

we de lokale mensen 

voor het beheer van de 

watervoorziening.

Waterreservoir 

Om waterdruk te krijgen wordt 

een reservoir op het dak van 

een gebouw geplaatst.



Medeoprichter  

MADE BLUE

“Wij hebben een missie: schoon drinkwater voor iedereen.  

Daarom maken we water van water.

 

Dat doen we niet door onze hand op te houden maar door  

meerwaarde te bieden in de vorm van o.a. waterkoelers.

Op die ondernemende manier lukt het ons om donaties van  

meer dan 350 ambassadeurs elk jaar terug te laten komen.”

ONDERNEMEND GOED DOEL

FRANK
Eind 2014 richtte Frank 

stichting MADE BLUE 

Foundation op samen met 

Robin en Machiel. Het drietal 

had al veel meegemaakt 

in eerdere avonturen met 

duurzaam rundvlees, 

tweedehands kledingwinkels 

en CO
2
-compensatie.  

Alles op blauw werd het 

motto. Het werd hoog tijd iets 

te doen aan het belangrijkste 

probleem voor de wereld: 

het gebrek aan toegang tot 

schoon drinkwater. 

MADE BLUE begon met 

het spiegelen van de 

watervoetafdruk van grote 

bedrijven. Later is daar 

het water in de horeca 

bij gekomen. Inmiddels 

levert MADE BLUE ook 

waterkoelers aan diverse 

kantoren. 

“Het raakt me om te zien 

dat nog steeds zoveel 

mensen vastzitten in een 

armoedeval door gebrek 

aan veilig drinkbaar water. 

En dat terwijl het in 

ontwikkelingslanden 

relatief veel goedkoper 

is om water beschikbaar 

te maken dan hier in ons 

waterrijke Nederland.”

Het team van MADE BLUE 

“Ons team is altijd 

onderweg om nieuwe 

ambassadeurs te vinden.”



1.000.000 euro 

hebben we sinds onze oprichting kunnen investeren.  

Dat gaan we in de komende twee jaar zeker verdubbelen.

En dat doen we daarna weer, in één jaar!

Wij selecteren alleen waterprojecten van betrouwbare  

lokale partners waar ook het onderhoud is geborgd en  

voorlichting wordt gegeven, bij voorkeur samen met  

mensen uit de lokale gemeenschap.

Met een klein team maken we zo min mogelijk kosten om  

zoveel mogelijk impact te maken in de landen waar we  

werken. En dat doen we zo transparant mogelijk. 

MADE BLUE FOUNDATION

Stichting  

MADE BLUE Foundation

Eikenlaan 41

3831 XE Leusden

www.madeblue.org

BESTUUR

RSIN nummer: 8545.63.933

www.madeblue.org/foundation

Machiel van Dooren

Medeoprichter 

MADE BLUE

Annette van Waning

Voormalig MVO-

manager van het jaar, 

oprichter van Cairos

Carolien Gadella

Voormalig EY 

consultant, oprichter 

van Double Purpose

ANBI

Stichting MADE BLUE Foundation  

is door de Belastingdienst erkend als

Algemeen Nut  

Beogende Instelling



what can you do to

#makeitblue

madeblue.org




