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Kerstactie 2014 

 

Helpt u de inwoners van Kireti-

B een nieuwe watervoorziening 

te bouwen? 

Inwoners van Kireti-B hebben een bron met 

voldoende water gevonden voor een nieuwe 

watervoorziening in hun dorp. De bron ligt 

hoog genoeg om het water door middel van 

zwaartekracht naar het dorp te leiden. 

Landmeters en tekenaars van de lokale 

overheid hebben het project verder 

uitgewerkt. De wateringenieur van 

Chamavita heeft de kosten voor de 

constructie berekend op € 55.000,-.  

De bewoners van Mamboleo willen de 

bestaande leidingen in hun dorp 

verbeteren. De kosten daarvan zijn geschat 

op  € 5.500,- 

Sint Antonius Stichting en Wilde Ganzen 

hebben toegezegd € 42.500,- te betalen als 

SPOTT de resterende € 18.000,- inzamelt. 

 

 

 

Helpt u mee dit bedrag van       

€ 18.000 bij elkaar te krijgen? 

We richten deze oproep aan vrienden, 

familie, en ook aan kerken, scholen, 

serviceclubs en anderen.  

We zijn dankbaar voor het vertrouwen van 

veel bekenden die vaak al jarenlang hun 

bijdrage geven. We hopen natuurlijk ook op 

nieuwe donateurs. 

Giften zijn welkom op bankrekening  

NL22 ASNB 8800 1967 56 t.n.v. SPOT 

Tanzania, Leimuiden.   

Bij voorbaat heel veel dank namens de 

2000 inwoners van Kireti-B  en de 4000 

inwoners van Mamboleo.  

  

 

 

 

 

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. 

    



                                                                                                               

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2014 

Aan het einde van het jaar vertellen 

Chamavita en SPOTT u graag wat er het 

afgelopen jaar met uw hulp is gerealiseerd. 

Wij hopen dat we ook volgend jaar weer op 

uw steun mogen rekenen!.  

Sinds onze vorige Nieuwsbrief van juni is er 

weer veel gebeurd bij zowel SPOTT in 

Nederland als Chamavita in Tanzania: 

De dorpsbewoners van Kireti-A zijn 

goed op weg met hun nieuwe water-

voorziening. Het duurde  lang voordat de 

overheid vergunning verleende om in het 

beschermde regenwoud te mogen werken. 

Daarom lukt het niet om alles eind 2014 af 

te ronden. Dat wordt nu waarschijnlijk in 

maart 2015. 

Direct daarop volgend voert Chamavita de 

watervoorziening voor Kireti-B uit 

(waarvoor de kerstactie 2014 bestemd is). 

 

 
 

In september kozen de watergebruikers van 

Lukozi, Rangwi, Mazinde-Ngua, Milemeleni, 

en Kwemakame een nieuw bestuur voor 

TARUWAS.  

Met de watergelden die gebruikers betalen 

gaat Taruwas de reservoirs, pijpleidingen, 

distributiepunten en watermeters onder-

houden. 

Uit het sociaal bedrijfsplan van Taruwas  

blijkt dat de waterprijs ongeveer 50 

Tanzaniaanse Shilling (2,5 Eurocent) per 

emmer (van 20 liter) zou moeten bedragen. 

Dit komt overeen met watertarieven in 

vergelijkbare gebieden. Daarmee kan 

Taruwas op de lange termijn een duurzaam 

beheer garanderen. In de meeste dorpen zijn 

huishoudens nu gewend om minder te 

betalen. Daarom organiseert Taruwas, 

samen met de lokale overheid, campagnes 

die uitleggen hoe watertarieven in de dorpen 

tot stand komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee koppels van twee SPOTT bestuursleden 

brachten in april en augustus een 

werkbezoek aan Chamavita. Daarmee zijn 

nu alle nieuwe bestuursleden in Lushoto 

geïntroduceerd. Naast bezoeken aan 

voltooide en in uitvoering zijnde projecten, 

overlegden we vooral over verbetering van 

financiële procedures en de opstart van het 

wateronderhoudsbedrijf Taruwas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

In Rangwi komt water uit de kraan  

Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. 

Er waren grote  belangentegenstellingen 

tussen de verschillende delen van het dorp. 

En het vrijwilligerswerk werd slecht 

georganiseerd. 

 

Toen www.kleinegoededoelen.nl een oproep  

deed om problemen bij het uitvoeren van 

ontwikkelingsprojecten inzichtelijk te maken, 

beschreef SPOTT de strubbelingen in Rangwi 

als volgt: 

 

“In het begin wordt er in Rangwi enthousiast gewerkt. 

Elke dag zijn de inwoners van een ander dorp aan de 

beurt. Maar het werk is zwaar, de geulen moeten één 

meter diep, ook in stenige grond. Boven in het bos is 

ook zand en cement nodig voor de opvangtank. Dat is 

kilometers lopen over steile en glibberige paden. 

“Misschien sla ik morgen mijn beurt maar over”, denkt 

Petro Shemkai uit Emao. “Vorige week heb ik zo hard 

staan hakken. Ik heb nu nog steeds last van mijn rug.  

Mijn zoon moet morgen eerst naar de markt in Lushoto, 

want we moeten nodig onze tomaten kwijt. Trouwens, 

die lui van Goka waren gisteren ook maar met tien man. 

Wij van Emao hoeven toch zeker niet méér te doen dan 

zij.” 

 

  

 

 

 

 

 “MET SUCCES AFGEROND : 

40.000 mensen in Tanzania verzekerd 

van drinkwater” 

 

Onder deze titel verscheen in het 

septembernummer van Wilde Ganzen 

Magazine een interview met SPOTT over het 

de verhoging van de dam in Hambalawei. 

 

“Als resultaat van een jarenlange samenwerking tussen 

de Tanzaniaanse organisatie Chamavita, hun 

Nederlandse partner SPOTT en steun van Wilde Ganzen 

kunnen de inwoners van Lukozi rekenen op voldoende 

schoon water. Door een damverhoging is het risico op 

een tekort aan drinkwater - vooral in de droge periodes 

- tot een minimum beperkt”.      

 

 

 
 

 

 

http://www.kleinegoededoelen.nl/


         

 

Capaciteit van bronnen vergroot 

Ondergrondse regenwateropvang ver-

groot de beschikbare hoeveelheid 

water, ook voor de toekomst. Een 

meerjarig onderzoek, waarvoor 

Chamavita steun kreeg van ver-

schillende organisaties, toonde dit 

overtuigend aan. Geoffrey Mathew uit 

Lushoto tekende het afgebeelde 

prachtige stripverhaal om die 

boodschap breed te verspreiden. 

 

Meer watermeters plaatsen 

In de Usambara Mountains is water 

schaars. Om het zo goed mogelijk te 

gebruiken moeten we nauwkeurig  

weten hoeveel er wordt gebruikt. Ook 

willen de bewoners weten dat ze 

krijgen waarvoor ze betalen. Daarom 

willen  Chamavita en Taruwas snel 

meer watermeters in de leidingen 

inbouwen. Provinciale Waterleiding 

Maatschappij Noord Holland heeft ons 

daarvoor 1000 meters geschonken. 

Dank voor deze prachtige start!

     

Vrijwilligers gezocht 

SPOTT zoekt  vrijwilligers die willen 

helpen met website, nieuwsbrief en 

met een bredere presentie van SPOTT 

en Chamavita in de sociale media.   


