


COLLABORATIVE INNOVATION, CREATIVE THINKING, 

GLOBAL ENGAGEMENT, LEADERSHIP, COMPLEX PROBLEM SOLVING, 

IMPACT-ORIENTED THINKING and ENTREPRENEURSHIP



“A quote from David Moose's epilogue on The Cultural 

Politics of Water (2008) - waterscapes should be 

perceived as ‘...an ecological – institutional whole, 

overcoming the separation of the technical/economic, the 

political and the cultural spheres’, aptly describes my 

eclectic and prolific WILIndia journey.” 

- Shilpa Dahake, Doctoral Candidate, Institute of Science 

Education and Research Mohali, India 





“WIL was a great eye-opener for someone like me with a 

professional water industry background. A lot of times we 

are stuck with the technical perspective on issues. WIL 

showed me multiple ways to engage people with diverse 

backgrounds and how to facilitate discussion. The 

solution does not have to be technical but could be a 

social or media-related innovative approach. In addition it 

has increased my love for water even more!” 

– Abubakar Waraich, Process/Project Engineer, 

Associated Engineering (Canada) 







30 WIL Global labs delivered in more than 15 countries; 5 delivered in Canada (including Indigenous 

and non-indigenous communities) 

1,200 young water sector change-makers trained with the mind and skill sets to lead the world’s 

water challenges 

THE FUTURE - 2022





2,000+ innovators, water researchers, policy makers, managers, and community leaders 

convened to problem solve and co-invent solutions for pressing water and industry challenges 

25 innovative water solutions prototyped and piloted for deployment within community 

contexts 

THE FUTURE - 2022



150 new collaborative innovation projects launched 

200+ stand-out water innovators provided advanced, 

immersive leadership training 

THE FUTURE - 2022



“Investir em ideias de jovens que querem fazer a diferença e impactar o mundo positivamente é 

fundamental, principalmente no momento em que a ideia tem grande potencial de virar realidade. 

Acredito que a distância entre a ideia e a realidade seja grande e que ela possa ficar ainda maior 

quando o desafio do investimento parece inalcançável. Por isso, o amadurecimento da ideia, a 

discussão em grupos cheios de diversidade, a presença de mentores e a imersão de uma semana 

são fatores que quando combinados potencializam e aceleram o processo de realização das 

ideias, fazendo com que as chances do investimento terem sucesso se ampliem. Sem falar que 

investimentos deste tipo, além de gerar valor para os envolvidos diretos, geram valor imensurável 

para a sociedade.” 

—Manuella Curti, CEO Grupo Europa



“O Water Innovation Lab foi bem diferente do que eu esperava, o evento foi muito além de discussões 

inovadoras para o ramo da água, trouxe reflexão interna e enorme dose de inspiração. A começar por 

ouvir a história de vida de todas as mentoras convidadas, exemplos de mulheres fortes, determinadas e 

inteligentes que estão inseridas em um ramo com predominância masculina, mas que se destacam por 

todas essas características que refletem em suas ações e trabalhos apresentados, me inspiraram de 

uma maneira maravilhosa.

Todas essas mulheres, independente de idade, classe social ou formação tem um fator em comum: 

reconhecem a importância da água para a vida.

O Wil só renovou e aumentou o amor pelo que faço, trabalhando na área de qualidade do produto, 

continuarei na busca de excelência nos serviços e produtos entregues. Todas as pessoas 

merecem ter o direto de saneamento básico em perfeita qualidade”

—Rafaela Teves Malheiros, Engenheira BRK Ambiental 






