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SPOT Tanzania is een stichting die bemiddelt 

tussen Nederlandse donoren en de Tanzaniaanse 

NGO Chamavita. Chamavita ontwikkelt al meer 

dan 15 jaar duurzame waterprojecten in de regio 

Tanga in het Noordoosten van Tanzania. 
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Werkbezoek aan Tanzania  –  de resultaten 

Een goed functionerend betaalsysteem voor 

onderhoud in alle tot nu toe opgeleverde 

projecten. Krijgen de verenigingen van 

watergebruikers in de verschillende dorpen dat 

voor elkaar?   

Dat was de belangrijkste vraag waarmee  SPOTT 

bestuursleden Joost van Buuren en Kees 

Kempenaar in februari 2016 begonnen aan hun 

werkbezoek aan Chamavita en Taruwas Trust.   

Intensief overleg en bezoeken en vergaderingen in 

alle dorpen leverden een wisselend beeld op. Een 

greep uit de verslagen van Joost en Kees:  

 
 
1. 
Meteen op de eerste dag van ons bezoek in 
Lushoto een prima gesprek met de hoogste 
regeringsfunctionaris in het District. De overheid 
ondersteunt het idee van het zelfstandige 
wateronderhoudsbedrijf Taruwas. Wil graag dat 
ook waterprojecten in andere dorpen ( die zijn 
gerealiseerd  met financiering van de Wereldbank) 
zich aan kunnen sluiten. Men weet ook van de 
moeizame opstart van Taruwas. Zegt steun toe bij 
het oplossen van de problemen. 
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2. 
Teleurstellend bezoek aan Milemeleni. De door het 
dorp gekozen en officieel geregistreerde 
watergebruikersvereniging durft het niet aan om 
illegale privé-aansluitingen aan te pakken en af te 
sluiten. Door dat illegaal aftappen is er verderop te 
weinig water voor mensen die van de openbare 
kranen afhankelijk zijn. Dus weinig bereidheid om 
het afgesproken bedrag van 2000 Tshs. ( €1,-) per 
huishouden per maand te betalen. 
 
3. 
In Kwemakame-Kwai wil de dorpsoverheid geen 
autoriteit afstaan. Zij heeft daarom de water-
gebruikersvereniging op non-actief gesteld. Nu 
moet er eerst weer een nieuwe watergebruikers-
vereniging gekozen worden. De districtsoverheid 
heeft toegezegd te bemiddelen in dit conflict. 

 
 
4. 
De hoge heren in Lukozi hebben het hoog in hun 
bol. Beweren dat ze zelf wel voor voldoende goed 
onderhoud kunnen zorgen, en Taruwas niet nodig 
hebben. Dat 40 % van de kranen in onbruik is 
geraakt deert hen niet. Want dat is voornamelijk in 
de armere gedeelten van het dorp. Klachten 
daarover worden terzijde geschoven en 
vertegenwoordiging van die gehuchten in de 
watergebruikersvereniging wordt afgehouden. 
In Rangwi was sprake van wantrouwen naar 
Taruwas. Zal het afgedragen geld wel goed besteed 
worden? 
 
5. 
In Mazinde-Ngua heerst een echt positieve sfeer 
t.a.v. de betaling voor water en onderhoud door 
Taruwas. Een opsteker, al moet er nog veel 
gebeuren om de regelmaat er in te krijgen. 



 

 

 

 
 
6. 
Kireti is ook positief! De rij flesjes met frisdrank op 
de vergadertafel werkt goed. Velen realiseren zich 
dat ze in een maand wel meer dan 2 flesjes (van 
1000 Tshs. per stuk) drinken. Dus dat 2000 Tshs. 
per maand voor schoon drinkwater niet te veel is. 
 
7. 
De meeste dorpen hebben ervoor gekozen voor 
water een vast bedrag per maand per huishouden 
te betalen. En niet voor een bedrag per emmer. In 
de dorpen waar het echt goed werkt, worden ook 
vaste openingstijden bij de kraan gehanteerd. Je 
kunt tappen van 7 tot 10 ‘s morgens en van 4 tot 6 
‘s avonds. De tappuntbeheerder staat dan bij de 
kraan. Zij kent iedereen (15 á 20 huizen in de 
buurt), en weet wie er wel en niet heeft betaald. 
 
  

 

Beleid voor de toekomst 

Chamavita en Taruwas trust gaan intensief 

samenwerken met Milemeleni, Mazinde-Ngua en 

Kireti om het betalen voor onderhoud te 

ondersteunen en verder uit te bouwen. In de 

nieuwe projecten (Kireti B dat in maart werd 

afgerond, en Maringo Juu waarvan de aanleg net is 

begonnen) wordt water pas geleverd als het 

betaalsysteem op orde is. Daarnaast wordt i.s.m. 

de Districtsautoriteiten bekeken welke andere 

projecten zich aan kunnen sluiten bij Taruwas.  

SPOTT gaat het werkplan dat Taruwas manager 

John Nshunju hiervoor heeft gepresenteerd,  

SPOTT financieel ondersteunen. 

           

Logo Taruwas trust            John Nshunju, manager 

In Lukozi, Kwemakame-Kwai en Rangwi blijkt de 

bereidheid tot actie en samenwerking zo laag, dat 

besloten is om daar vanuit SPOTT, Chamavita en 

Taruwas geen activiteiten meer te ondernemen. De 

watergebruikersverenigingen daar zijn nu eerst zelf 

aan zet.  Bij serieuze initiatieven van hun kant 

kijken we verder. 

 

 



 

 

Intussen in Nederland 

 

Donatie Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer 

Ruimhartige giften van familie en vrienden, de 

opbrengst van een rommelmarkt en van een 

kringloopwinkel, een grote donatie van Rabobank 

fonds Share4More, een bijdrage van een 

Rotaryclub, een basisschool en een aantal 

kerkgemeenschappen hebben de € 20.615,-                                                                                                                  

bij elkaar gebracht die nodig was voor het project 

van 2016: schoon water voor 3.500 mensen in 

Maringo Juu, Goka, Nkelei en Karumele.  Samen 

met de € 50.205 die Wilde Ganzen en Sint Antonius 

Stichting hebben toegezegd is de begroting rond. 

De bouwactiviteiten in deze dorpen in Tanzania  

zijn inmiddels van start!       

                                   

We vinden het geweldig dat zoveel mensen het 

werk van Chamavita in Tanzania blijven steunen. 

Heel veel dank daarvoor!      

Giften zijn welkom op bankrekening  

NL22ASNB8800196756 t.n.v. SPOT Tanzania, 

Leimuiden.          

Voor de watervoorziening in Makanya, die gepland 

staat voor 2017, is er al een mooie donatie 

ontvangen van het Biergenietschap Enschede. 

Tijdens hun festival met brouwers en proevers in 

maart was het motto “Drink bier voor schoon water 

in Tanzania”. Nieuwe bijdragen blijven welkom! 

 

                 


