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Waterproject van Chamavita in 2014 
 
 

Na de goede resultaten in het afgelopen jaar heeft Chamavita aan de Stichting 
Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania (SPOTT) gevraagd om ook in 2014 weer haar werk te 

ondersteunen. Daarom doet SPOTT graag een beroep op u om bij te dragen aan een nieuw 
drinkwaterproject in de rurale gebieden van het Lushoto district in Tanzania. 

 
 

Chamavita wil in 2014 het volgende project uitvoeren: 

  
Een nieuwe drinkwatervoorziening voor Kireti A. 

Daardoor  krijgen 2.000 inwoners van dit dorp schoon en voldoende drinkwater. 

 

Het andere deel van dit dorp  - Kireti B- ligt in een ander dal. Ook daar is een bron gevonden, van 

waaruit het water met zwaartekracht dit deel van het dorp kan bereiken. In overleg met de 

dorpsraad zal Chamavita voor Kireti B het komend jaar een aparte watervoorziening 

voorbereiden. Die kan dan hopelijk in 2015 gerealiseerd worden. 

. 

                                                                                           
 

Chamavita is de Tanzaniaanse partnerorganisatie van SPOTT. Samen ondersteunen we dorpen in 
het Lushoto district in Tanzania bij het verbeteren en uitbreiden van hun drinkwatervoorziening. Voor 
de investeringskosten van nieuwe voorzieningen is financiële hulp van buiten nodig, ca. 90% van de 
investering. De andere 10% is een eigen bijdrage van de bevolking. Zij graven sleuven voor de 
buizen, produceren grind voor het bouwen van tappunten en kledingwastafels en verzamelen stenen 
voor de funderingen daarvan. Onderhoud en beheer van de opgeleverde voorzieningen wordt door de 
bevolking zelf gefinancierd. 
 

Een goede watervoorziening zorgt voor: 
1)    minder ziekte en betere gezondheid 

2)    meer hygiëne vooral voor kleine kinderen 
3)    meer tijd voor vrouwen en meisjes om te studeren en inkomen te verwerven     



Op de resultaten van 2013 kunnen we trots zijn: 
De ophoging van de Hambalawei dam heeft de watervoorziening van 30.000 mensen in het Lukozi 

projectgebied verbeterd. En de 8.000 inwoners van het dorp Rangwi krijgen door het toevoegen van 
een nieuwe bron aan het bestaande leidingsysteem nu het gehele jaar water, waar vroeger in de 

droge tijd een groot tekort heerste. 
 

            
 

             
                                                                                                                                

 
 
De investeringskosten van het nieuwe project Kireti A. voor 2014 bedragen € 56.398.  
De eigen bijdrage van de bevolking is            €    5.127.                                                                            
De Sint Antonius Stichting draagt bij              €  28.199  
De Wilde Ganzen                                           €    8.187.  
Daarbij hoopt SPOT Tanzania nog                €  14.885   in te zamelen van particuliere gevers. 
. 
 

Wij vragen uw bijdrage voor deze benodigde € 14.885,- 
Namens de watergebruikers van Kireti  bij voorbaat veel dank! 

 

Giften welkom:  

Via SPOT Tanzania op bankrekening nr. NL 22 ASNB 8800 1967 56  t.n.v.  SPOT Tanzania. 

 
Via Wilde Ganzen op bankrekening nr. NL 53 INGB 00000 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen, o.v.v. project 
Kireti, no.: 2014.112 

 
 

SPOTT is ingeschreven bij de KvK Haaglanden, onder nr. 50439340, en erkend als ANBI stichting voor de Ned. overheid. 
Chamavita is ingeschreven in het Tanzaniaanse Stichtingsregister als NGO zonder winstoogmerk. 

Meer informatie over de werkwijze van SPOTT en Chamavita op www.spottanzania.nl, 
 
 

 
 

   

http://www.spottanzania.nl/

