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Afscheid Theo Schmitz
Op donderdag 17 april heeft Vewin en de
rest van de waterwereld officieel afscheid
genomen van oud-directeur Theo Schmitz.
Het was een bijzondere bijeenkomst,
waar twee geesteskinderen van Theo wer
den gelanceerd: de Vewin-film ‘Gewoon
Kraanwater’ en de website www.idwp.nl
– met alle internationale projecten van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Hoe maak je drinkwater?

‘Gewoon Kraanwater’ is een film van en over de drinkwatersector, geproduceerd door
Tuvalu Media in opdracht van Vewin. Drinkwater is niet gewoon, daar komt ongelofe
lijk veel bij kijken; meer dan voldoende voor een film.
Lekker, gezond en betrouwbaar drinkwater: het lijkt zo vanzelfsprekend dat we
bijna vergeten wat er bij de productie komt kijken. De tien Nederlandse drinkwater
bedrijven moeten veel werk verrichten voor het zover is, zeven dagen per week en 24
uur per dag. Van verschillende bronnen (grondwater, oppervlaktewater en duinwater)
produceren ze met behulp van de meest geavanceerde, milieuvriendelijke technieken
betrouwbaar en lekker drinkwater. Dat laat de film met verschillende animaties zien.
De film is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor kraanwater of er altijd
al meer van wilde weten, zoals journalisten, politici of overheden. De film wordt
ook ingezet als voorlichtingsmateriaal in scholen, musea, bezoekerscentra of bij
tentoonstellingen. Eind april vond de school-première plaats op de Eerste Nederlandse
Montessori School in Den Haag.
U kunt de film, die ook in het Engels beschikbaar is,
via deze QR-code bekijken.
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Theo’s opvolger Renée Bergkamp opende
de bijeenkomst, waarna de film ‘Gewoon
Kraanwater’ werd vertoond. Vewinvoorzitter Cees Veerman richtte vervolgens
een dankwoord aan Theo en zijn gezin.
Hij benadrukte Theo te bewonderen om
zijn ruime netwerk, de resultaten van het
Vewin-bureau en de altijd sluitende jaar
rekeningen. Vicevoorzitter van Vewin Piet
Jonker zoomde in op de chronologie van
de totstandkoming van de Drinkwaterwet:
‘Die kwam er, mede dankzij de inzet van
Theo en het bureau’. Hij nodigde Theo uit
om door middel van een lanceringsknop de
website IDWP te openen. Renée Bergkamp
heeft de website kort toegelicht, waarop
Theo zijn dankwoord richtte aan alle aan
wezigen.

IDWP.nl
De gelanceerde website idwp.nl geeft een
overzicht van internationale projecten op
het gebied van ontwikkelingssamenwer
king van de Nederlandse drinkwaterbe
drijven. Dagelijks delen zij wereldwijd hun
kennis en kunde. Dit doen zij vanuit hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid en
met een rugzak van 150 jaar ervaring met
drinkwatervoorziening. Deze activiteiten
leveren de drinkwaterbedrijven kennis op
en maken de sector tot een aantrekkelijke
werkgever, waar medewerkers hun compe
tenties wereldwijd kunnen vergroten.

