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Kerstactie  2017 

Onze partnerorganisatie Chamavita heeft de 

afgelopen jaren meer en meer dorpen van  

schoon drinkwater voorzien. Sinds juni van 

dit jaar  concentreert het werk zich in het 

dorpsgebied Kinko A. Daarna is Kinko B aan 

de beurt. Opnieuw zo’n 800 mensen, hier 

verspreid over  5 kleine gehuchtjes. Voor 

hen is er genoeg water in een nieuwe hoog 

gelegen bron. Het project is opgemeten, 

getekend en begroot op € 42.500,- Dat is 

per inwoner een investering van € 53,-. Het 

beheer en onderhoud daarna kost ongeveer 

€ 0,80 per huishouden per maand. Dat 

kunnen en moeten de gebruikers zelf 

opbrengen.  

Schoon drinkwater voor Kinko B 

SPOTT wil Chamavita graag in staat stellen 

om deze watervoorziening voor Kinko B 

vanaf juli 2018 te gaan bouwen. Daarom 

hebben wij, zoals elk jaar, al verschillende 

donororganisaties benaderd. En we hebben 

ook al bijdragen (toegezegd) gekregen. Maar 

ongeveer een derde van de benodigde         

€ 42.500 moet uit particuliere giften komen. 

Helpt u mee? 

We richten deze oproep aan familie en 

vrienden, kerken, scholen, bedrijven en 

serviceclubs. En aan ieder die nog 

andere mogelijkheden voor fondsen of 

subsidies weet. 

Giften zijn welkom op bankrekening  
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We zijn dankbaar voor het vertrouwen van 

veel bekenden die al jarenlang hun bijdrage 

geven. En we hopen natuurlijk ook op 

nieuwe donateurs. 

 

 

Resultaten  vorige  Kerstacties  

In 2015 zamelden we geld in voor Maringo 

Juu. In juni 2017 werd dit project afgerond. 

De lijst met alle goede gevers werd in de 

dam van de opvangconstructie gemetseld. 

 

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. 

http://www.spottanzania.nl/


 

Alle 1500 inwoners van Maringo Juu hebben 

nu voldoende schoon drinkwater. Tijdens 

dorpsvergaderingen wordt besproken of de 

betaling door gebruikers (voor onderhoud en 

beheer) goed loopt. Ook wordt er overlegd 

over vaste openingstijden van tappunten.  

 

Chamavita heeft in Maringo Juu gezorgd voor 

extra infiltratie van regenwater. Voor het 

ontwerp hebben ze gebruik gemaakt van hun  

ervaringen met een langjarig proefproject in 

Dindira.  

In 2016 is het ook weer gelukt:  

€ 49.100,- was er toen nodig om de 700 

inwoners van Kinko A van schoon 

drinkwater te voorzien. Dat bedrag kwam bij 

elkaar door giften van vijf kerken, twee 

kringloopwinkels, een serviceclub, twee 

bedrijfsfondsen, vijf stichtingen voor goede 

doelen, en heel veel vrienden, familie en 

bekenden, en tot slot Wilde Ganzen.  

 

In oktober zagen we hoe snel de bouw hier 

nu vordert. Het vrijwilligerswerk wordt goed 

georganiseerd: mannen graven de gleuven 

voor de pijpleidingen, en vrouwen dragen 

cement en zand naar plekken waar geen 

auto kan komen.  

 

De rollen plastic buis liggen al opgeslagen op 

het terrein van het dorpskantoor. Volgens  

planning kan de watervoorziening voor   

Kinko A in  juni 2018 worden opgeleverd. 

 



Bezoek  aan  Tanzania 

 

Lukt het de dorpswatercomités om hun 

watersysteem in goede staat te houden? 

En hoe helpt Taruwas Trust hen daarbij? 

Dat was de cruciale vraag waarmee SPOTT 

bestuursleden Kees Kempenaar en Els de 

With in oktober het projectgebied bezochten.  

* Worden kapotte kranen vervangen?     

*Betalen alle gebruikers hun maandelijkse 

bijdrage op tijd?                                  

*Wordt het geld regelmatig op de rekening 

van het watercomité gestort?           

*Rapporteren de dorpsloodgieters op tijd 

over lekkages of illegale aansluitingen?                                

*Worden zij betaald voor hun werk? 

Samen met de mensen van Chamavita en 

het wateronderhoudsbedrijf Taruwas Trust 

hebben we in twee weken bijna alle gebieden 

bezocht, waar de afgelopen 30 jaar 

watervoorzieningen zijn gerealiseerd.  Nadat 

we ons de afgelopen vijf jaar veel zorgen 

hadden gemaakt over achterstallig 

onderhoud en gebrek aan goed beheer, 

konden we nu belangrijke verbeteringen 

vaststellen.                                               

Het beeld verschilt van dorp tot dorp. Maar 

65% van de totaal 102.000 gebruikers  

onderhouden hun eigen voorzieningen 

nu redelijk tot goed. Deze omslag is deels 

te danken aan de inspanningen van Taruwas 

Trust. Maar voor een groot deel ook aan de 

verkiezing van nieuwe watercomité’s van 

capabele dorpelingen, die met nieuw elan en   

motivatie inzetten om het onderhoud aan 

hun watervoorziening te verbeteren. Hierin 

heeft de lokale overheid, mede door 

Chamavita’s signalering van de problemen, 

een belangrijke rol gehad.  

 

Taruwas Trust geeft nu veel steun aan  

kleine dorpen waar de eigen 

organisatiecapaciteit nog zwak is. In de loop 

van 2018 stopt SPOTT haar bijdrage aan de 

financiering van Taruwas. Om op eigen 

benen te kunnen staan moet Taruwas 

daarom nog meer dorpen overtuigen om 

advies en ondersteuning bij hen in te kopen. 

SPOTT blijft samen met Chamavita werken 

aan nieuwe projecten. Wij gaan er van uit 

dat Taruwas voldoende goodwill heeft 

opgebouwd om zich een goede positie te 

verwerven op het terrein van onderhoud. 

Vanuit die positie kan Taruwas ook een 

verbindende rol spelen en kennisuitwisseling 

tussen dorpen onderling bevorderen. 

 

Fantastisch dat er elk jaar zo veel 

mensen mee willen werken om weer 

een nieuw gebied in Tanzania van 

schoon drinkwater te voorzien.         

Heel hartelijk dank daarvoor! 


