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Aan alle SPOT Tanzania volgers!

Zoals beloofd in deze nieuwsbrief veel aandacht voor de lopende projecten van Chamavita 
in Tanzania. In Kireti-A zijn inmiddels 2.500 mensen voorzien van schoon water en met de 
werkzaamheden voor Kireti-B is een begin gemaakt. Dit project wordt in Nederland ook uitgelicht 
op radio en TV!

Veel leesplezier en we horen graag van u!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Project Kireti-A volledig gereed!

2.500 Inwoners voorzien van 
schoon water.

Half juni, is dit project volledig gereed gekomen. 
De eindrapportage en foto’s hebben we een 
paar weken geleden van Chamavita ontvangen.

De afronding van de watervoorziening voor 
dit dorp was al gepland in december 2014.  
In onze vorige Nieuwsbrief vertelden we al 
over de lange procedure bij de Tanzaniaanse 
overheid om een vergunning te krijgen om in 
het beschermde oorspronkelijke bos te mogen 
werken. Daarnaast bleek ook het transport 
van cement en andere materialen over steile 
en moeilijk begaanbare paden voor verdere 
vertraging te zorgen.

Er zijn in totaal 8 tappunten gerealiseerd.

De tappunten zijn verspreid over de gehuchten 
Mpakani, Kilole B, Kwemtindi, Nkundei en 
Kinko. Gemiddeld maken er dus zo’n 300 
mensen gebruik van één kraan. Dat zijn 50 
á 60 huishoudens. Bij 6 van de 8 kranen zijn 
ook kledingwastafels gebouwd. Daar maken 
vrouwen (en ook steeds meer mannen!) graag 
gebruik van. 



Meten is weten

Zelf gleuven graven en cement 
sjouwen of betalen?

En nu van start in Kireti-B.

Kireti-B op Radio en TV!

Een innovatie: watermeters bij alle tappunten.

Kireti-A is het eerste project waarbij dit 
gerealiseerd is. Een positieve ontwikkeling, 
zeker met het oog op de toekomst: betalen 
voor water wordt door deze innovatie eerlijk en 
transparant voor alle gebruikers.

Al tientallen jaren leveren de dorpelingen dit  in 
de vorm van vrijwilligerswerk als eigen bijdrage. 
Maar de tijden veranderen.

Mensen hebben vaker betaalde banen 
buitenshuis, het welvaartsniveau neemt toe, en 
het graaf- en sjouwwerk is zwaar. Daarom is 
in het nieuwe project Kireti-B afgesproken dat 
het dorp geld inzamelt en op een rekening zet. 
Daarvan betalen de dorpelingen dan arbeiders 
om dit werk uit te voeren. Zo wordt indirect ook 
de lokale economie een handje geholpen.

Het project voor 2015, een watervoorziening 
voor Kireti-B, kan Chamavita nu direct in 
uitvoering nemen.

Dit dorp ligt in hetzelfde gebied, en zal deels 
voorzien worden vanuit een al voor Kireti-A 
gebouwd reservoir. Het benodigde budget 
van €55.000,- is beschikbaar: Dankzij uw 
aller bijdragen aan de afgelopen kerstactie 
(€18.000,- in totaal), hebben de Sint Antonius 
Stichting en Wilde Ganzen weer het resterende 
deel geleverd. 

In de TV (NPO2) en Radio 5 uitzendingen 
van Wilde Ganzen op zondag 2 augustus 
wordt Kireti-B als project van de week 
gepresenteerd. Even kijken dus!
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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

SPOTT in Nederland

Like en volg ons op sociale 
media!

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

Ook bij SPOTT in Nederland zijn er nieuwe 
ontwikkelingen.

Zo gaat een nieuwe vrijwilliger zich inzetten 
voor een bredere presentatie in de sociale 
media. En gaan twee bestuursleden zich 
voorbereiden op een werkbezoek aan 
Chamavita in oktober 2015. Hierover meer 
informatie in de volgende nieuwsbrief van 
September!         

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!

SPOT Tanzania Nieuwsbrief juni 2015 3/3


