Berto Smit, gemeente
Donten en bestuurslid
GVAG: 'Dit is een
prachtig project dat we
nauwlettend blijven
volgen. Vooral ook omdat we hiermee echt
het verschil maken
voor de mensen daar.'

Di tangan Antea Group kita
bisa pergi ke kammar ketjil
dengang sehat dan amman!
Dankzij Antea Group kunnen wij gezond en veilig naar het toilet!
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Johan Santing: ‘Wij
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Meer informatie:
johan.santing@anteagroup.com
www.linkedin.com/in/johansanting

Group ondersteunt hierbij.

veilige sanitatie in
Indonesië dichterbij.
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