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Chamavita. Chamavita ontwikkelt al ruim 15 jaar  

waterprojecten in  het Noordoosten van Tanzania. 
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BETALEN VOOR ONDERHOUD….gaat het lukken? 

De afgelopen jaren zijn wij druk bezig met het 

verduurzamen van alle bestaande en nieuwe 

projecten. Het door Chamavita opgerichte 

onderhoudsbedrijf  Taruwas ondersteunt de 

inwoners bij het beheer van hun watervoorziening. 

Maar daar moet voor betaald worden. En dat is nog 

niet vanzelfsprekend in Tanzania en dus ook niet 

makkelijk om te realiseren. De dorpen zelf moeten 

een goed functionerend betaalsysteem opzetten.  

Dat gebeurt op verschillende manieren:  

in Kwemakame zit er een slot op de kraan. Alleen de 

beheerster heeft de sleutel. Wie niet betaald heeft, 

mag niet tappen.  

In het pas opgeleverde project Kireti B zijn 

watermeters geïnstalleerd bij alle 25 tappunten, 

zodat het werkelijke verbruik per tappunt 

afgerekend kan worden.   

   

      

 

   

 

 

In Kireti A staan op elk tappunt de openingstijden 

vermeld, het maandelijks verschuldigde bedrag per 

huishouden en een telefoonnummer voor klachten 

over onderhoud. 

Ook in Mazinde en Milemeleni zijn stappen in de 

goede richting gezet. Maar in Rangwi en vooral in 

Lukozi wordt nog weinig ondernomen. 

Samen met Taruwas en Chamavita heeft SPOTT 

een beoordelingsinstrument ontwikkeld. Op basis 

daarvan wordt er eind 2017 per dorp een besluit 

genomen: tot nader order stoppen met steun, of 

samen verder werken aan duurzaam onderhoud. 

Indicatoren die een doorslaggevende rol spelen in 

die beoordeling zijn: werkende procedure voor 

inning van gebruikersgelden, regelmaat in betaling 

van onderhoudsmonteurs, maandelijkse 

afdrachten aan Taruwas. 

 

Lokale onderhoudsmonteurs worden opgeleid tijdens de 

bouw van de watervoorziening. 

http://www.spottanzania.nl/


 

 

PROJECTEN  IN  UITVOERING 

In mei werd de nieuwe watervoorziening in Kireti B 

overgedragen aan de dorpsgebruikersvereniging.  

In juli werd de renovatie in Mamboleo afgerond. 

De eindrapportages van alle werkzaamheden met 

veel leuke foto’s staan op www.spottanzania.nl. 

Overleg over de  vorming van een gezamelijke 

watergebruikersvereniging voor Kireti A en B. 

Vervangen van beschadigde pijpleidingen in Mamboleo. 

Nu wordt gewerkt aan de nieuwe watervoorziening 

voor Maringo Juu. Die zal begin 2017 klaar zijn. 

Op zondag 18 september om 12.20 uur op NPO 2 

is Maringo Juu te zien als project van de week in de 

uitzending van Wilde Ganzen. Leuk om even te 

kijken dus. Tot 25 september ook nog te zien op de 

homepage van www.wildeganzen.nl. 

 

 

De organisaties die bijdroegen aan het project in  Kireti 

A en B, staan in Tanzania vermeld op de watertank. 

. 

Jullie als particuliere donoren maken het mogelijk 

dat Wilde Ganzen ons elk jaar weer kan steunen.  

In de afgelopen maanden ontvingen we bijdragen 

van basisschool de Schakel in Leimuiden, van PKN 

Wageningen, van een 70-jarig verjaardagsfeest, en 

van heel veel trouwe regelmatige gevers. 

Heel veel dank daarvoor!      

Giften blijven welkom op bankrekening 

NL22ASNB8800196756 t.n.v. SPOT Tanzania, 

Leimuiden.      
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