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

brengen van wat onze Tanzaniaanse partnerorganisatie Chamavita in 

2013 heeft kunnen realiseren. Mede dankzij uw hulp! 
 

- De dam in Hambalawei is verhoogd, waardoor 30.000 mensen van het 

Lukozi projectgebied nu een grotere waterzekerheid hebben. 

- Het leidingsysteem in Rangwi is aangevuld met de nieuwe bron Goka. 

Daardoor hebben 8.000 mensen meer nu het hele jaar door water. 

- De onderzoeksproefgebieden die Chamavita i.s.m. PWN had 

geïnstalleerd in Kwemakame hebben positief resultaat opgeleverd: er 

is meer regenwater geïnfiltreerd in het ondiepe grondwater, en dat 

stroomt  af naar de opslagtank. Deze manier van langzame 

regenwaterinfiltratie kan nu op meer plekken worden toegepast. 

- In Maringo Juu is een experiment gestart om te bepalen hoe groot de 

verdamping is bij regenwateropvang. Doel is om te weten hoe zinvol 

extra schaduwconstructies zijn bij de aanleg van deze 

drinkwatervoorziening, die gepland staat voor 2016. 

- De organisatorische opzet van drinkwaterbedrijf Taruwasco heeft 

verder vorm gekregen. In Kwemakame, Milemeleni, Lukozi, Rangwi en 

Mazinde-Ngua zijn watergebruikersverenigingen gekozen. Die zijn 

geregistreerd als wettelijke eigenaar van de watervoorziening in hun 

dorp, in overeenstemming met het nieuwe beleid van de Tanzaniaanse 

overheid. Vertegenwoordigers uit die vijf projectgebieden gaan ook de 

raad van toezicht vormen voor Taruwasco, het bedrijf waaraan ze hun 

onderhoudstaak delegeren.  

        

  

En nu verder: vierjarenplan 

Met de realisatie van de hierboven genoemde projecten is het eerste jaar  

van het vierjarenplan (2013-2016) succesvol verlopen. Daarom staan onze 

belangrijkste donoren St. Antonius Stichting en Wilde Ganzen positief 

tegenover het beschikbaar stellen van hun aandeel in de financiering van het 

tweede jaar 2014. Voor 2014 is een nieuwe watervoorziening voor het dorp 

Kireti A gepland. 

Daar hoort ook weer eigen fondsenwerving door SPOT Tanzania bij. Daarom 

ook dit jaar weer onze kerstactie, gericht op particuliere gevers, en scholen,                        

kerken, serviceclubs en verenigingen. Zie het kader hiernaast.  
 

 

          
 

Kerstactie  

Voor het project in Kireti A in 2014 -

het tweede jaar van het vierjarenplan- 

hebben wij uw bijdrage hard nodig. 

Naast de subsidies van Sint Antonius 

Stichting en Wilde Ganzen moet 

SPOTT zelf € 14.885 inzamelen.  

Meer weten? Lees ons Kerstactie 

pamflet, of 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.  
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      Impressies van de werkbezoeken die SPOTT bestuursleden in 2013 aan Chamavita brachten. 

                  
         “ In Kireti is er nu elke maand een vergadering om het project van 2014 voor te bereiden. In de vergadering van september werd besproken hoe ze  

            Tshs. 150.000  gaan inzamelen. Die is nodig om overheidstoestemming te krijgen om in het oorspronkelijke bos te werken. Het Kireti projectgebied  

            omvat één groot dorp en twee  kleinere dorpen. Dus moeten er drie dorpsstructuren aan het werk om dit geld in te zamelen. ” 

 

         “ Resultaat van dit werkbezoek: een goed geformuleerd programma voor training van alle watergebruikersverenigingen.   

            En een workshop met de 10 vertegenwoordigers die in de Raad van Toezicht van Taruwasco gaan deelnemen. “ 

       

                  
 

        “ Purpose of this mission was introducing  Martijn in the project schemes and checking up on operation, maintenance and governing structures.  

           Numerous meetings were held with the Chamavita board, Water Users  Associations, village leaders, council members and officials.” 

 

        “ In the first two weeks we have been speeding through almost all the project schemes:(Lukozi (2x), Kireti, Kwemakame, Milemileni, Rangwi (2x),  

           Mazinde-Ngua & Mkuzi. The enthousiastic reactions of people who worked with mr. Kempenaar many years ago surprised me. 

           I enjoyed the democracy shown during the meetings we joined, and how respectful  Chamavita and the village people treated each other.” 

 

 

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. 

  

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/

