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Beste SPOT Tanzania volgers!

In de laatste nieuwsbrief van dit jaar veel aandacht voor ons lopende project in Maringo Juu, wat 
begin volgend jaar wordt opgeleverd. Daarnaast een oproep richting u en uw omgeving voor onze 
kerstactie van dit jaar! In 2017 hopen we 700 inwoners van Kinko-Kwemabande van water te gaan 
voorzien. Uw steun hiervoor is van harte welkom!

Hartelijk dank en alvast een prettige kerst gewenst!

Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Vernieuwingen, uitbreidingen en 
verbeteringen voor Maringo Juu

Water voor Maringo Juu Bijna Klaar.

Chamavita zal op 1 april 2017 het Maringo 
Juu project  opleveren en overdragen aan de 
COWSO, de watergebruikersvereniging van 
het dorp. Dan hebben alle 1500 inwoners van 
Maringo Juu schoon en veilig drinkwater. 

Naast dit grote project is in 2016 ook een aantal 
verbeteringen en uitbreidingen gerealiseerd in 
Goka, Nkelei en Karumele. De 2000 inwoners 
van deze drie dorpen kunnen daarmee 
profiteren van de nieuwe bron die in 2013 in 
Rangwi is  gerealiseerd. Er zijn 12 nieuwe 
openbare kranen en de benodigde leidingen 
aangelegd.

In totaal hebben deze beide projecten €70.820 
gekost. Onze grote donoren Wilde Ganzen 
en St. Antonius Stichting hebben € 50.205 
gefinancierd.

Jullie als particuliere donoren hebben 
gezamenlijk de resterende € 20.615 bij elkaar 
gebracht. Daarvoor nogmaals heel hartelijk 
dank!
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Ondertussen in Tanzania

< ...geeft projectleider Hande Mwanjela van 
Chamavita instructies aan uitvoerende technici.

v ...zetten steeds meer dorpen informatie over 
betaling en openingstijden op de tappunten. 
Zo weten de gebruikers dat hun bijdrage aan 
onderhoud vereist is.

Kerstactie 2016

“Kunnen jullie ons helpen met betrouwbaar 
en voldoende drinkwater voor al onze 
inwoners?”

Dit verzoek van het dorp Kinko ligt al lang bij 
Chamavita. Maar Kinko is een groot dorp, met 
meer dan 2000 inwoners, die ver verspreid over 
6 gehuchten wonen. De financiering daarvan 
lukt ons niet in één jaar. Nu is er een verdeling 
gemaakt waarbij per jaar 2 gehuchten water 
kunnen krijgen. 
De begroting voor 2017 is €49.100. Daarmee 
kunnen de 700 inwoners van Kinko-
Kwemabande van water worden voorzien. 
Dat is een investering van € 70,- per persoon. 
De kosten voor beheer en onderhoud daarna, 
ongeveer € 0,75 p.p. per maand, kunnen en 
moeten de gebruikers zelf opbrengen. 

SPOTT wil Chamavita graag in staat stellen 
om deze watervoorziening voor Kinko-
Kwemabande in 2017 te realiseren. 
Daarom hebben wij al  verschillende grotere 
donororganisaties om een bijdrage gevraagd. 
Maar het grootste deel van de benodigde 
€ 49.100 zal dit jaar door ons zelf bij elkaar 
moeten worden gebracht.

We richten deze oproep aan 
familie, vrienden, kerken, scholen, 
en serviceclubs. En aan ieder die 
nog andere mogelijkheden voor 

fondsen of subsidies weet. We zijn 
dankbaar voor het vertrouwen van 

veel bekenden die al jarenlang 
hun bijdrage geven. En we hopen 

natuurlijk ook op nieuwe donateurs.
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Schoon drinkwater voor 
700 mensen in Kinko. 

Helpt u mee?

Giften zijn welkom op bankrekening 
NL22 ASNB 8800 1967 56                             

t.n.v. SPOT Tanzania, Leimuiden.
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Mamboleo - Rehabilitation of water supply network
 
Install the following at the distribution point:
1. Gate valve on the pipeline to Hebuva(Emao)
2. Globe valve (Non-return valve) on the pipeline to 
Mamboleo tank
3. Gate valve on the pipeline to Nkelei
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Ondertussen in Nederland

< ...was er in Leimuiden een bijeenkomst met 
een aantal donoren van SPOTT. Resultaten 
en dilemma’s van de afgelopen jaren werden 
besproken. De organisatie van het onderhoud 
door de lokale bevolking, en de ondersteuning 
daarvan door Taruwas Trust kwamen uitgebreid 
aan de orde.

*...hield Joost van Buuren van SPOTT een 
presentatie voor de protestantse kerken in 
Wageningen. Dat leverde een geanimeerde 
discussie, veel geïnteresseerde vragen, en een 
bijdrage van bijna € 2.000,- op!

<  ...werd Kees Kempenaar van SPOTT 
genomineerd met een verhaal over betalen voor 
water: hoe een debat  met voorname heren in 
Lukozi verliep. Lees dit leuke verhaal op:

http://www.kleinegoededoelen.nl/verhaal/
water-van-god/
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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 noord-oosten van Tanzania.

Copyright © 2016 SPOTT - Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania, All rights reserved.

U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u op een eerder moment heeft aangegeven interesse te hebben in de 
werkzaamheden van SPOT Tanzania. SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen 
behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Liever geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten 
via info@spottanzania.nl

Contact: SPOTT - Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania
Vriezekoop 51
info@spottanzania.nl
Leimuiden, 2451 CR
Netherlands

Like en volg ons op sociale 
media!

www.facebook.com/SPOT-Tanzania
www.spottanzania.nl
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