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Beste relatie, 

 

Nu het einde van het jaar nadert, willen wij u graag op de hoogte brengen 

van wat onze Tanzaniaanse partnerorganisatie Chamavita in 2012 heeft 

kunnen realiseren. Mede dankzij uw hulp! 
 

In het afgelopen jaar heeft het drinkwaterbedrijf van Lushoto met hulp van 

Chamavita een grote professionaliseringsslag kunnen maken. 
 

Drie watergebruikersverenigingen (WUA's) zijn opgericht: in Lukozi, Milemileni, 

Mazinde-Ngua en Kwemakame. In deze dorpen zijn drie 

zwaartekrachtsystemen gerenoveerd. Ook heeft het waterleidingbedrijf 

gereedschap kunnen aanschaffen. Deze werkzaamheden werden voltooid in 

januari 2012. 

               
Een gerenoveerd  tappunt                       Het verwijderen van een                    

   verroeste leiding             
 

Vervolgens heeft Chamavita de drinkwatervoorziening uitgebreid en verbeterd 

met vier extra dorpsdrinkwatersystemen. In Milemileni en Mazinde-Ngua 

werden nieuwe systemen aangelegd. De systemen in Kwemakame en Lukozi 

werden verder verbeterd. Dit project kwam in juni 2012 gereed. 
 

De Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling & Internationale 

Samenwerking (NCDO) keurde de eindrapportages goed en heeft beide 

projecten voor 50% gefinancierd. De andere 50% werd door u samen 

opgebracht. Wij danken u hartelijk voor  uw vertrouwen!  
 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van SPOT Tanzania 

 

Over Chamavita en SPOT Tanzania 
Chamavita, de Tanzaniaanse partnerorganisatie van Stichting Plattelands Ontwikkeling Tanga 
(SPOT) Tanzania, ondersteunt dorpen in het Lushoto-district in Tanzania bij het verbeteren en 
uitbreiden van de hun drinkwatervoorziening. Voor de investerings- 
kosten van nieuwe voorzieningen is financiële hulp van derden nodig. Onderhoud en beheer wordt 
door de bevolking zelf betaald. 
SPOTT is ingeschreven bij KvK Haaglanden onder nr: 50439340 en ANBI erkend bij de Ned. 

Overheid. 

 

 

 

 

 

En nu verder: vierjarenplan 

In april heeft Chamavita een 

vierjarenplan gepresenteerd. Dit plan 

is aangeboden aan twee financiers: de 

Wilde Ganzen en een bedrijfsfonds. 

Voor 2013 zijn twee projecten gepland: 
 

1. de Hambalawei-dam verhogen 

Doel: 30.000 mensen grotere 

waterzekerheid geven 

2. het Rangwi-systeem uitbreiden 

met een nieuwe bron: Goka. Doel: 

8.000 mensen meer 

waterzekerheid geven 
 

Kerstactie 2012 

Voor de investeringen voor 2013, het 

eerste jaar van het meerjarenplan, 

hebben wij uw bijdrage hard nodig. 

Naast de bovengenoemde subsidies 

moet SPOT zelf € 14.650 inzamelen. 

Meer weten? Lees ons Kerstactie 

pamflet, ga naar www.spottanzania.nl 

of neem contact met ons op via 

bestuur@spottanzania.nl. 
 

Giften zijn welkom op bankrekening 

880.01.96.756 (ASN) t.n.v. SPOT  

Tanzania,  Leimuiden. U kunt ook 

storten op rekening 40.000 van Wilde 

Ganzen onder vermelding van    

“SPOT Tanzania”. 
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Projecten in uitvoering: 

 

1. Renovatie Rangwi – De bestaande bron, het leidingnet en de tappunten 

zijn gerenoveerd. De WUA van Rangwi heeft Chamavita gevraagd de 

kledingwastafels pas te bouwen als de nieuwe bron (Goka) is aangesloten op 

het watersysteem. De bouw van de kledingwastafels wordt daarom 

meegenomen in het project in 2013. Ook het aansluiten van de nieuwe bron 

staat gepland voor 2013. 

2. Onderzoek naar waterhoeveelheid in Kwemakame – Drinkwaterbedrijf 

PWN gaat verder met dit onderzoek in het Dindira-brongebied van 

Kwemakame. Met als doel: het ondiepe grondwater aanvullen door 

regenwater te laten infiltreren. Hierdoor zal ook in droge tijden genoeg 

drinkwater beschikbaar zijn. 

3. Het waterbedrijf – In 2013 zal de kavel voor het bedrijf bouwrijp zijn. 

Daarna kan gestart worden met de bouw van de werkplaats en het kantoor. 

Een solide basis, letterlijk en figuurlijk, voor de start van het drinkwaterbedrijf. 

 

 

            
Kavel waterbedrijf bouwrijp maken            Wateropvangconstructie verbeteren 

 

SPOT gaat Chamavita bezoeken 

In december gaan drie SPOT-bestuursleden op bezoek bij Chamavita.  Ze 

gaan het volgende bespreken en doen: 

 Evalueren van de reeds uitgevoerde projecten.  

 Het voorbereiden van de organisatie opzet van het Waterbedrijf. 

 Vaststellen van de posities van de WUA’s in het Waterbedrijf. 

 Bezoeken van de projectlocaties uit het 4jarenplan, d.w.z. Rangwi, de 

Hambalawei dam, Maringo Juu en Kireti. 

 Een mogelijk programma om toiletgebruik in de projectdorpen te 

verbeteren. 

 De nieuwe projecten analyseren op risico van vertraging in de uitvoering. 

 

 

                
 Nieuwe leidingsteunpilaren in Rangwi                       Training van Watergebruikersvereniging 
 

 
 

 

SPOT twee jaar oud 

Op 2 juli 2012 bestond SPOT twee 

jaar. Vroeger deden we dit werk 

onder verantwoordelijkheid van 

Stichting Tsedaka en werd al het 

werk door twee vrijwilligers 

gedaan. Nu hebben we een sterk 

bestuur van zeven vrijwilligers, die 

de taken verdelen. Dit is een grote 

vooruitgang!  

 

 
Huidige bestuur van SPOT 

 

Comfort voor vrouwen en 

meisjes  

Op foto 1 hieronder ziet u de 

traditionele manier van kleding 

wassen. Bij een rivier, heel 

kleurrijk, maar vooral veel sjouwen 

vanaf huis. Foto 2 laat een 

moderne kledingwastafel zien, 

dichtbij huis. Een vooruitgang voor 

de vrouwen en meisjes! 

  

 
1 Een traditionele kledingwasplaats  

 

 
2 Moderne kledingwastafel voor het dorp 

 

 


