WERELD WATER DAG VRIJDAG 22 MAART 2019
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Elk jaar is het op 22 maart Wereld
Water Dag. Een dag om er weer even
goed over na te denken hoe belangrijk
water is. Schoon en veilig water, voor
mensen, dieren en planten. En voor de
natuur, zodat die geen woestijn wordt.

SAMEN ZORGEN WE VOOR WATER VOOR IEDEREEN

‘Leaving no one behind’ - niemand achterlaten. Dat is het thema van de Wereld Water Dag 2019.
Op Bonaire maken we zelf schoon en veilig drinkwater. Daar zijn we zuinig op. We laten de kraan niet lopen
We laten de leidingen niet lekken. En we zorgen dat dieren en planten water hebben. Zo zorgen we samen
voor water voor iedereen op Bonaire.

DRINKWATER VOOR IEDEREEN. MAAK JIJ DAAR EEN MOOIE TEKENING VAN?
Misschien win je een geweldige WEB Water Trip!
• Een proefles surfen bij Frans Paradise op Sorobon
• Een tour met de Bon Sea semi-submarine
• Zwemmen bij Hillside
• Kajakken in de mangroves

WAAR LEVER JE JE TEKENING OF KLEURPLAAT IN?
Je tekening kun je inleveren bij:
- WEB hoofdkantoor in de Kaya Gresia in Playa,
van 07:45 - 11:45 en van 13:00 - 15:00 uur.
Je kleurplaat lever je op school in bij je docent.

Kinderen van groep 4 t/m 8 bedenken zelf een tekening.
Kinderen van groep 1 t/m 3 doen mee met een kleurplaat
die WEB op de scholen verspreidt. Maak er wat moois van!
Een speciale jury zal voor WEB de winnaars kiezen.

Let op! Dit moet op de achterkant van je tekening
of kleurplaat staan:
- je voornaam - je achternaam - je leeftijd - telefoonnummer en e-mailadres van een ouder of verzorger

SPELREGELS
WANNEER MOET JE TEKENING
OF KLEURPLAAT KLAAR ZIJN?
Maandag 1 april is de laatste dag.
Dan moet je tekening of kleurplaat
vóór 15:00 uur zijn ingeleverd.

WANNEER ZIJN DE WINNAARS BEKEND?
Op dinsdag 2 april maken we de uitslag bekend via
de Facebookpagina van WEB. Heb je gewonnen?
Dan neemt WEB contact op met je ouders of verzorgers
om de watertrip te bespreken.

www.webbonaire.com

WANNEER ZIJN DE WATERTRIPS?
Op vrijdag 5 april, in de middag.

