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Beste SPOT Tanzania volgers!

Het einde van het jaar komt snel dichterbij en daarbij hoort een overvolle nieuwsbrief van onze 
zijde! SPOTT is met verschillende projecten genomineerd in wedstrijden van goede doelen 
organisaties. In de ‘Cordaid Social Adventure Challenge’ behaalden we de 3e prijs en €2,500 extra 
projectbudget! Als ‘Wilde Ganzen Particulier Initiatief’ zijn we nog in de race voor een plek in de 
finale, help ons een ronde verder met uw stem! En met de kerst voor de deur hopen we weer op 
uw donaties om nieuwe waterprojecten voor Maringo Juu te kunnen realiseren. 

Veel dank alvast, en geniet van de feestdagen!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Nieuwe projecten voor 
Maringo Juu

Maringo Juu ligt hoog in de Usambara bergen. 
De 1500 inwoners van dit dorp wonen hoger 
dan de bron van het grote Lukozi project. Daar 
konden ze dus nooit op aangesloten worden. 

Zij moeten nu nog steeds heel ver lopen om 
aan schoon drinkwater te komen. Maar nu is 
er een plan ontwikkeld om een dam te bouwen 
waarachter regenwater wordt opgevangen 
Er komt ook een “schaduw” constructie boven 
het opslagreservoir om de verdamping te 
verminderen. In totaal kost dit project € 65.300.

Naast dit grote project wil Chamavita in 2016 
ook een aantal verbeteringen en uitbreidingen 
realiseren in Goka, Nkelei en Karumele. De 
2000 inwoners van deze 3 dorpen kunnen 
daarmee profiteren van de nieuwe bronnen die 
in 2013 in Rangwi zijn gerealiseerd. Er zullen 
12 nieuwe openbare kranen en de benodigde 
leidingen worden aangelegd. In totaal kost dit 
project € 5.520.

Financiering: Beide projecten samen kosten 
dus €70.820 Onze grote donoren St. Antonius 
Stichting en Wilde Ganzen financieren 
gezamenlijk  €50.205. Voor SPOT Tanzania 
blijft er dan €20.615  over om zelf in te zamelen.

Maringo Juu; zo wordt er nu drinkwater 
gehaald over lange afstanden

Dorpswatercomité in een 
voorbereidingsvergadering



Kerstactie 2015!

Stem op Kireti A waterproject 
en help ons €10.000 te winnen!

klik hierboven 
en help ons winnen!

De verkiezing is een initiatief 
van Wilde Ganzen.

Helpt u mee dit bedrag van €20.615 bij elkaar 
te krijgen?
We richten deze oproep aan vrienden, familie, 
en ook aan kerken, scholen, en serviceclubs. 
We zijn dankbaar voor het vertrouwen van 
veel bekenden die al jarenlang hun bijdrage 
geven. En 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 1500 
inwoners van Maringo Juu en de 2000 inwoners 
van Goka, Nkelei en Karumele. 

SPOTT streeft ernaar 
€20.615 op te halen 

voor de dorpen 
Maringo Juu, Goka, 
Nkelei en Karumele.

Helpt u mee?

Ons vorig jaar succesvol afgeronde project 
Kireti A doet mee in een verkiezing van Wilde 
Ganzen. Klik op onderstaande link om te 
stemmen! 

Stem vóór 31 december door middel van de 
banner hiernaast! En deel het met vrienden 
en familie via sociale media, zodat ook zij hun 
stem kunnen laten horen.

of surf naar: http://www.wildeganzen.nl/
pivanhetjaar/kireti-a-watervoorziening-van-spot-
tanzania

Wilde Ganzen heeft veel succesvolle 
Particuliere Initiatieven ondersteund met 
kennis, een netwerk en geld. Ruim 30 van deze 
Particuliere Initiatieven hebben zich aangemeld 
voor bovenstaande verkiezing. Stem op SPOTT 
project Kireti A, want de winnaar ontvangt 
€10.000. Dit wordt besteed aan bestaande of 
nieuwe projecten.
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Kireti A project afgerond!
Kireti A waterproject is afgerond.

1300 mensen hebben nu betrouwbaar en 
voldoende drinkwater. Dank aan alle donateurs 
van de afgelopen jaren!

Gekozen dorpswatercomité van Kireti A en B 
gezamenlijk (Kireti B is nu nog in uitvoering).

http://www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/kireti-a-watervoorziening-van-spot-tanzania
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Basisschool De Schakel in 
Leimuiden gaat sparen voor 
SPOTT.

PCB De Schakel gaat dit hele schooljaar 
sparen voor een nieuwe watervoorziening voor 
het dorp Maringo Juu. De uitvoering van dit 
project staat in Tanzania gepland voor 2016.

Op 3 november heeft Els de With hierover een 
presentatie gegeven op school. Leerlingen van 
de onderbouw konden zien en ervaren hoe 
Tanzaniaanse vrouwen water halen. Leerlingen 
van de bovenbouw leerden iets over de 
techniek van een zwaartekrachtsysteem, het 
bouwen van waterreservoirs en de aanleg van 
pijplijnen.

Uit de nieuwsbrief van 29 oktober 2015 van 
PCB De Schakel  te Leimuiden: 
“Schoon drinkwater geeft de Tanzaniaanse 
bevolking gezondheid, kracht en energie. 
Veel ziekten komen daardoor niet meer voor. 
Mensen voelen zich beter en presteren beter. 
Schoon drinkwater is dus ook van economisch 
belang.”

uitzicht vanuit Maringo Juu, het nieuwe 
project van SPOTT.

presentatie van SPOTT bij De Schakel

Hoe gaat het nu bij 
onderhoudsbedrijf TARUWAS 
Trust?

Het moeizaam op gang komen van 
regelmatige betaling voor onderhoud door de 
gebruikers was de belangrijkste reden voor 
het in oktober geplande bezoek van SPOTT 
bestuursleden Joost van Buuren en Kees 
Kempenaar.
Dat bezoek moest worden uitgesteld 
vanwege de nationale en lokale verkiezingen 
in Tanzania. Rond die datum van 25 oktober 
werd nogal wat onrust verwacht. Ook zouden 
de lokale parlementsleden in Lushoto District 
dan weinig tijd en ruimte hebben voor 

overleg. En juist die lokale leiders hebben we 
hard nodig voor het goed gaan functioneren 
van Taruwas Trust. Inmiddels is John Magufuli 
verkozen tot nieuwe president van Tanzania. 
Van onze Chamavita collega’s horen we dat 
ook in de meeste sub-districten van Lushoto 
nieuwe parlementsleden verkozen zijn. 
Dat is het geval in Rangwi, Lukozi en Kwai, 
projectgebieden die zich aangesloten hebben 
bij Taruwas Trust. 

“Gaan deze nieuwe mensen zich hard maken 
voor goed beheer en betalen voor onderhoud?” 
- “Nog te vroeg om te zeggen. Maar we hopen 
dat nieuw bloed een positieve invloed zal 
hebben.”   

Het SPOTT-bezoek van Kees en Joost aan 
Chamavita en Taruwas Trust gaat nu in 
februari 2016 plaats vinden. Gelukkig meldt 
interim manager John Nshunju intussen dat 
de activiteiten van het Taruwas bestuur in 
november opgepakt zijn. De verantwoordelijke 
comitées van alle deelnemende dorpen 
kwamen op 7 december bij elkaar voor de 
eerste algemene jaarvergadering. 

John Nshunju
interim manager         

Logo Taruwas Trust
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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 © 2015 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

Taruwas Trust wint 3e prijs 
bij ‘Cordaid Social Adventure 
Challenge’!

Like en volg ons op sociale 
media!

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

Water is Leven!
Vrouwen zijn verantwoordelijk voor 
voldoende  water in huis. Mannen bepalen 
de inhoud van de vergaderingen en 
hebben het meeste geld. Hoe combineren 
we deze culturele gegevens om het water 
betaald te krijgen?
Het water wordt nu niet betaald. Gevolg: 
geen geld voor reparaties. Vrouwen 
die gewend waren aan betrouwbare 
watervoorziening moeten terugvallen op 
slecht water. Dus zoals vroeger: meer 
zieken in huis. We moeten scherper actie 

gaan voeren in de 19 betrokken dorpen. Daarin 
moeten de vrouwen een belangrijke rol  spelen. 
Één emmer is echt 35 Tanziaanse shillings (=2 
eurocent) waard! Voor deze prijs garanderen 
we een goed onderhoud. Zonder schoon water 
geen leven!

Met bovenstaande samenvatting van 
het cruciale belang van goed onderhoud 
werd Taruwas Trust als sociale 
onderneming genomineerd voor de Social 
Adventure Challenge van de Nederlandse 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid. 

Op 8 december won Kees Kempenaar bij deze 
wedstrijd de derde prijs! Een leuke ervaring 
en € 2.500,- extra steun voor Taruwas. Kijk op 
www.cordaidsocialadventure.nl als je er meer 
over wilt weten.

Het uitgebreide verhaal “Voor een redelijke 
prijs altijd schoon water uit de kraan” van 
SPOTT bestuurslid Joost van Buuren kun je 
terug lezen in onze speciale Nieuwsbrief van 
september op www.spottanzania.nl

Mede door uw continue steun is SPOTT in 
staat om het werk van Chamavita in Tanzania 
blijvend te steunen.    

Giften blijven welkom op bankrekening
NL22 ASNB 8800 1967 56 t.n.v. SPOT 
Tanzania, Leimuiden. Hartelijk dank!
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