
          Werkbezoek SPOTT  
 

In de periode van 5 dec. 2012 t/m 13 jan. 2013 heeft een SPOTT delegatie Chamavita bezocht.  

De delegatie bestond uit Kees Kempenaar, Ko Braber en Els de With. 

 

Een overzicht: 

Het Waterbedrijf: in 5 project gebieden hebben de Watergebruikers verenigingen besloten zich aan te 

sluiten bij het Waterbedrijf. Dat werden vaak lange vergaderingen, veel uitleg,  niet altijd gemakkelijk, 

maar het is gelukt! We hebben elkaar gevonden op de hoofdpunten van hoe het verder moet met het 

onderhoud. Het waterbedrijf komt er!  

 

                          
                Lukozi (beide foto’s): de vergadering van het besluit om zich aan te sluiten bij het waterbedrijf. 

 De nieuwe projecten voor het 4-jarenplan: De SPOTT delegatie heeft alle projectgebieden 

bezocht. In elk dorp ook een vergadering met de dorpsoverheid en vertegenwoordigers van 

de watercommissie , meestal in de raadszaal van het dorp. Belangrijke punten zijn dan: 

o De verhouding van de beschikbare waterhoeveelheid en het aantal toekomstige 

gebruikers. Vooral belangrijk om duidelijk te maken dat de waterhoeveelheid een 

“einde” heeft en dat een ieder er zuinig op moet zijn. 

o De verantwoordelijkheid dat het project gebied het watergebruiksrecht krijgt van de 

nationale overheid. 

o Indien van toepassing, dat er gewerkt mag worden in het oorspronkelijke bos. 

Omdat het om nieuwe projecten gaat, zijn deze vergaderingen plezierig en de mensen die er 

zijn, zijn enthousiast. Gaat het toch gebeuren, zal er in hun dorp, water uit de kraan komen! 

 

                    
Hambalawei: de dam die in 2013 één meter hoger gaat worden.          In de Mzizima stroom, waar in 2013 de nieuwe   

opvangconstructie voor Rangwi gemaakt gaat worden. 



 De afgeronde projecten van 2011 en 2012: verbeteringen in 2 dorpen en uitbreidingen in 2 

dorpen. Deze 4 projectgebieden hebben  we allemaal bezocht. Er is echt goed werk geleverd 

door Chamavita en de betreffende dorpen. SPOTT en Chamavita kunnen tevreden zijn! 

                                                                                                               
Een kledingwastafel  in Kivumbi, een gehucht van de                           Dit is de nieuwe dam voor Milemileni, gemaakt in 2012. 

Milemileni uitbreiding. 

 

De Latrines (toiletten zonder waterspoeling, een z.g.n. droogtoilet).  

Een creatieve oplossing.  In 2002 en 2003 zijn er in Mgwashi Juu 350 nieuwe latrines gebouwd, 60% van de kosten 

gesubsidieerd. De levensduur is destijds op 10 jaar geschat, dan zou het “gat vol zijn”. Nu 10 jaar later, hoe krijg je dit 

toilet weer leeg, of bouw je een nieuw toilet? Lopend door het dorp liet één persoon een oplossing zien. Hij heeft een 7 m. 

diep nieuw gat gegraven, in de directe omgeving van zijn bestaande toilet. Daarna een verbinding naar de onderzijde van 

het bestaande toilet dat 3 m. diep is. Het bestaande toilet is leeg gelopen en de familie kan weer 10 jaar vooruit. Het 

nieuwe gat is keurig afgedekt met een betonnen deksel. Het geheel van deze constructie heeft de familie ca. €185,-- 

gekost. Dat is niet veel zou je zeggen. Maar het minimum dagloon in het oogstseizoen is ca. €0,50. De bus naar de 

regiostad, €10,--. Een maaltijd onderweg is €2,--. Een bedrag van 185 Euro’s is dus echt een flinke investering, en zal niet 

zo makkelijk zijn voor iedereen. In de evaluatie, gepland in 2014, zal Chamavita deze oplossing naast de andere, moeten 

analyseren wat een goede is. 

 

Betalen voor water: 

Een hardnekkig misverstand. In de traditie werd water niet betaald. Dat was er, dichtbij of ver weg, maar betalen deed 

je niet. In de dorpsvergadering zegt een man, die nog steeds geen zin heeft om voor zijn water te gaan betalen, meneer 

Mzungu (= Witte of Europeaan), het water komt toch van God, dus waarom zou ik betalen?  

Wat te zeggen? Ja, het water komt van God, dat is zeker! Maar de leidingen, de reservoirs en de openbare kranen, die 

zijn door ons gemaakt. Die zorgen er voor dat je dichtbij goed water kunt halen. Wil je die goed houden, dan moet er 

onderhoud worden gedaan. Dat is gemakkelijk voor je vrouw. En dat is ook goed voor jou. Daarom moet water betaald gaan 

worden. Dan houden we de leidingen, reservoirs en kranen in goede staat. Ik kreeg applaus van de aanwezige vrouwen en 

menige instemmende glimlach van aanwezige mannen.  

Conclusie: Tradities zijn taai, zeker als ze je goed uitkomen. Maar we zijn op de goede weg: de grote meerderheid wil een 

goed functionerende watervoorziening, en heeft daar geld voor over. 
        

 

Tot slot een prachtig bericht: 

Het streefbedrag voor onze kerstactie is begin maart bereikt: zelfs meer dan € 14.600,-  is bij elkaar gebracht door scholen, 

kerken, een aantal kleine fondsen en stichtingen, en heel veel particulieren, vrienden, familie en bekenden.  

Een fantastisch resultaat, waarvoor we alle gevers heel hartelijk willen bedanken!  

Samen met de bijdragen van Wilde Ganzen en St. Antonius Stichting is nu het totale budget (€ 50.362,-)voor 2013 gedekt.  

Daarmee kan de ophoging van de Hambalawei dam en de uitbreiding in het dorp Rangwi in dit jaar afgerond worden. 

Het overblijvende geld wordt gereserveerd voor de tweede fase van het 4-jarenplan in 2014,  

en voor de verbetering van latrines in de projectgebieden. 
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