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Wereld Toilet Dag
19 november 2015
Wat zou je je schamen zonder WC!
DEN HAAG - Op donderdag 19 november is het weer zover: Wereld
Toilet Dag. Het lijkt een flauwe grap, maar dat is het niet. Op deze dag
vragen de Verenigde Naties en organisaties wereldwijd aandacht voor
mensen zonder toilet.
Kun je je voorstellen dat je niet naar het toilet kunt? Dat je in de goot moet hurken op weg naar
school? En dat iedereen je ziet zitten? Wat zou je je schamen! In Nederland lijkt het onmogelijk, maar
in veel arme landen zijn er geen toiletten of is er geen stromend water. Je staat er niet bij stil, maar een
toilet hebben is van levensbelang.

De Grote Boodschap

Als iedereen zijn behoefte zomaar op straat of in een hoekje doet, kunnen ziekten als cholera en
diarree zich makkelijk verspreiden. Elke dag sterven er bijna 1000 kinderen onder de 5 jaar door
diarree. Hier kunnen we iets aan doen. En er moet nog heel wat gebeuren. Want wist je dat meer
mensen een mobieltje hebben dan een toilet? Het gaat om zo’n 2,4 miljard mensen - een enorm getal.

Wat doe jij op Wereld Toilet Dag?

Toiletten hebben nut! De Wereld Toilet Dag is er daarom om iedereen in actie te krijgen. IRC, een
internationale organisatie in Den Haag die werkt aan water, sanitatie en hygiëne, werkt bijvoorbeeld
in Bangladesh, India, Uganda, Burkina Faso en Indonesië om te zorgen dat mensen toegang tot een
toilet en een kraan krijgen en houden. Op Wereld Toilet Dag houdt IRC een bijzondere dag samen
met de kinderen van groep 8 van de Den Hertog Basisschool in Den Haag.
Een IRC-expert die de wereld over reist komt op bezoek bij groep 8 om iets te vertellen over toiletten
in andere landen. Daarna zal de klas met een echte cameraman een videoclip opnemen op het
Kinderen Voor Kinderen lied: “Wie liet ‘m?” Met de clip wil de klas iedereen een poepie laten
ruiken en aandacht vragen voor Wereld Toilet Dag.
Journalisten zijn van harte uitgenodigd om deze speciale Wereld Toilet Dag bij te wonen.
Meer details hieronder.

Supporting water sanitation
and hygiene services for life

Noot voor de Redactie
Programma:
Donderdag 19 november, 11:00 - 15:00 uur. Een Wereld Toilet Dag met groep 8, Den Hertog
Basisschool, Den Haag:
11:00
11:30 - 15: 00

IRC sanitatie expert die de wereld over reist komt iets vertellen over wc’s in
andere landen.
Opnemen videoclip "wie liet 'm, Kinderen voor Kinderen"

Locatie: Den Hertog Basisschool, Amalia van Solmsstraat 5, 2595 TA Den Haag
Contact persoon van deze dag: Jenda Terpstra, Media Officer IRC, +31 6 440 51 613
jterpstra@ircwash.org

Over Wereld Toilet Dag

Elk jaar is het op 19 november officieel Wereld Toilet Dag. Op deze dag (gesteund door de
Verenigde Naties) wordt aandacht gevraagd dat 2,4 miljard mensen die geen goede sanitaire
voorzieningen hebben. Jaarlijks sterven meer dan 340.000 kinderen onder de 5 jaar door diarree
door slechte sanitatie, hygiëne of vervuild drinkwater - dat is bijna 1.000 per dag!
Lees meer op www.worldtoiletday.org

Over IRC

IRC is een internationale organisatie die over de hele wereld werkt aan betrouwbare water, sanitatie
en hygiëne voorzieningen. We werken met overheden, bedrijven en organisaties samen om vóór
2030 te zorgen dat iedereen, overal ter wereld water, sanitatie en hygiëne voorzieningen heeft.
Met meer dan 45 jaar ervaring heeft IRC grootschalige programma's in zeven focus landen in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika en doet projecten in meer dan 25 landen. Het werk wordt
ondersteund door een team van ongeveer 80 medewerkers over de hele wereld.
www.ircwash.org
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