
Een verhaal van bestuurslid Joost van Buuren voor de 
speciale editie van de SPOT Tanzania Nieuwsbrief

bijeenkomst met watergebruikers en SPOTT leden.
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Beste SPOT Tanzania volgers,

Duurzaam beheer en onderhoud van de watervoorzieningen is essentieel. En dit onderhoud kost 
geld, helder. Chamavita en SPOTT werken daarom, samen met de gebruikers, hard aan een 
werkend systeem voor de lange termijn. Water wordt zo voor iedereen beschikbaar, voor een 
redelijke en haalbare prijs. Maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot: één stap terug, twee vooruit.   

Bestuurslid Joost van Buuren gaat in deze speciale nieuwsbrief in op dit proces en beschrijft de 
huidige stand van zaken, inclusief een stukje geschiedenis. En wellicht nog belangrijker, hij kijkt 
vooruit. Wat zijn de uitdagingen voor het SPOTT-werkbezoek van komend najaar en de langere 
termijn? 

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

SPOTT  naar Tanzania in oktober 2015
Er staat veel te gebeuren rond drinkwaterbedrijf 
TARUWAS dit najaar. Daarom gaan Kees 
Kempenaar en Joost van Buuren van 20 
oktober tot 3 november naar Lushoto. Met 
dit werkbezoek wil SPOTT  TARUWAS en 
Chamavita ondersteunen om ervoor te zorgen 
dat al dit najaar in Milemileni alle gebruikers 
voor water gaan betalen en dat het onderhoud 
direct op gang komt. Het eerst binnengekomen 
geld zal gebruikt worden om een fundi (een 
dorpstechnicus) parttime aan te stellen en waar 
nodig gebreken in de waterlevering te herstellen. 
Het nut van betalen moet iedereen onmiddellijk 
duidelijk worden. Wat is de huidige stand van 
zaken? Eerst een terugblik op de geschiedenis.

Professioneel beheer hard nodig
Al rond 1978 is begonnen met het aanleggen 
van watervoorziening in de districten Lushoto en 
Korogwe door initiatieven van het R.K. Bisdom in 
de Tanga regio. Het is een werk van lange adem 

en sinds 1995 zet Chamavita dit werk voort, want 
nog niet alle dorpen hebben voldoende schoon 
water. Het zijn grote (voor 26.000 mensen) 
tot kleine gebieden (voor 1.500 mensen).  De 
meeste voorzieningen bestaan uit zwaartekracht 
systemen.

“Goed onderhoud kan 
niet zonder betalende 

watergebruikers.”

Eén van de doelstellingen van dit 
werkbezoek is om ervoor te zorgen 
dat al dit najaar in Milemileni alle 
gebruikers voor water gaan betalen 
en dat het onderhoud direct op gang 
komt.

In totaal bedienen zij nu circa 46.000 inwoners. 
Alle investeringen werden mogelijk door donaties 
van buiten en vrijwilligerswerk van de bevolking 
zelf. Dit vrijwilligerswerk betreft circa 10% van 
de totale investering en omvat het graven en 
dichten van sleuven, het maken van steenslag 
voor betonconstructies, het verzamelen van 
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bouwstenen en soms ook het transporteren 
van bouwmaterialen. Momenteel (2015) staat 
dit vrijwilligerswerk in de dorpen ter discussie 
en zoeken we naar vervangende oplossingen. 
Door de economische groei hebben meer 
dorpsbewoners betaalde banen en neemt de 
bereidheid om onbetaald te werken duidelijk af. 

Steeds is er tijdens de bouw van de 
watervoorzieningen met de dorpen een 
onderhoudsstructuur afgesproken, want het was 
wel duidelijk dat goed beheer en onderhoud 
onmisbaar was. 
Ook is er de benodigde kennis overgedragen. 
Toch zien we steeds, dat het onderhoud aan de 
systemen onvoldoende is met als gevolg dat 
aanvankelijk goede voorzieningen  gaandeweg 
onbetrouwbaar worden en uitvallen. Het zijn 
vooral de vrouwen in de dorpen die zich 
hierdoor gedupeerd voelen en zij zijn het ook 
die aandringen op een veel beter beheer en 
onderhoud. 
Sleutelproblemen hierbij zijn het ontbreken 
van voldoende financiële middelen en een 
doelmatige organisatie.

Oprichting van TARUWAS Trust
Vanuit die positie hebben SPOT Tanzania en 
Chamavita al in 2006-2007 het initiatief genomen 
tot een drinkwaterbedrijf. Dit moest in het hele 
verzorgingsgebied professioneel beheer en 
onderhoud verzorgen op basis van betaling van 
geleverd water. 
Na aanvankelijke vertragingen en onzekerheden 
omtrent de geschikte aanpak heeft het bedrijf nu, 
conform Tanzaniaanse wettelijke richtlijnen,  de 
vorm van een trust gekregen en heet TARUWAS 
Trust (Tanga Rural Water Service Trust).  Het 
motto van het bedrijf is: “Voor een redelijke prijs 
altijd schoon water uit de kraan”.

Niet alle dorpsbestuurders steunen betaling van 
water
Het bestuur van TARUWAS is in handen 
van de vijf lokale organisaties, genaamd 
COWSOs (Community-Owned Water Service 
Organisation), die de eigenaren van de 
watersystemen zijn. In 2014 zijn de juridische en 
organisatorische voorbereidingen van de Trust 

afgerond. De inning van de betaling van water 
is echter nog nauwelijks op gang gekomen. Om 
tot een goed draaiend bedrijf te komen moet 
de directie van de Trust besluiten over het te 
hanteren systeem van inning van watergelden en 
dit systeem implementeren. Momenteel (najaar 
2015) kampt de directie echter met moeilijkheden 
en vragen die deze belangrijke beslissingen 
vertragen. 
De COWSOs van drie voorzieningsgebieden 
Milemileni, Mazinde Ngua en Rangwi hebben als 
blijk van vertrouwen in de Trust een financiële 
bijdrage gestort in het fonds dat fungeert als 
startkapitaal van het bedrijf. Daarmee hebben 
ze ook aangegeven door te willen pakken met 
de introductie van betaald water. Maar twee 
andere COWSOs (Lukozi en Kwemakame-Kwai) 
missen intern nog het politieke draagvlak voor 
dat besluit. Het bestuur van de trust komt er niet 
uit en zit in een impasse. Chamavita en SPOTT 
staan nu de aanpak voor om zo snel mogelijk 
(najaar 2015) met de drie positief gestemde 
COWSOs  de betaling van water effectief te 
maken.

Hoe zal er voor water betaald gaan worden?
Ook een punt van twijfel is het type 
betalingssysteem en de hoogte van de 

 Het motto van het drinkwaterbedrijf 
TARUWAS Trust is:  “Voor een 
redelijke prijs altijd schoon water uit 
de kraan”.

Een emmer water van 20 liter 
kost de bewoners binnenkort 50 
Tanzaniaanse shilling (4 Eurocent).

Voldoende voor een gezonde 
bedrijfsvoering op lange termijn en 
gezien ervaringen elders in Tanzania 
is deze prijs redelijk en haalbaar voor 
de gebruikers.

leden van één van de COWSOs tijdens een vergadering.
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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.
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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

In de tussentijd op de hoogte 
blijven van ons werkbezoek? 

klik hier en like onze facebook!

www.facebook.com/SpotTanzania www.spottanzania.nl

Blijf ons steunen!

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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waterprijs. Het bedrijfsplan voor Taruwas uit 
2014 laat zien, dat 50 Tanzaniaanse shilling per 
emmer van 20 liter (omgerekend 4 Eurocent) de 
prijs moet zijn voor een gezonde bedrijfsvoering 
op lange termijn. En gezien ervaringen elders in 
Tanzania is deze prijs redelijk en haalbaar. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan, dat watergebruikers per 
emmer aan de tappuntbeheerder betalen. 
Tot op heden bestaat er in het gebied een 
ander betalingssysteem, de z.g. flat-rate, 
waarbij  huishoudens een vast bedrag betalen 
en daarvoor zoveel water kunnen tappen als 
ze maar willen. De flat-rate bedragen liggen 
in de orde van 2000 TZS per huishouden 
per maand (1 Euro). Het is duidelijk dat dit 
systeem veel minder geld opbrengt dan de 
voorgenomen betaling per emmer. Ook biedt het 
geen prikkel om zuinig met water om te gaan. 
Meerverbruikers betalen immers evenveel als 
minderverbruikers.  Bovendien wordt deze flat 
rate slechts op enkele plaatsen daadwerkelijk 
geïnd. Mensen zijn dus gewend aan gratis water. 

Betalen voor water of niet?
De kwestie van gratis of betaald water 
heeft in Tanzania een lange historie. Sinds 
de onafhankelijkheid in 1961 stelde de 
Tanzaniaanse politiek, dat drinkwater gratis 
moest zijn. Vanaf ca. 1985 is betaling wel 
overheidsbeleid geworden, maar ook nu nog 
zijn, vooral rurale, watergebruikers nauwelijks 
gewend voor water te betalen. Een deel  wil 
ook niet of niet voldoende betalen. Sommige 
politici gebruiken de belofte van gratis water als 
een stemmenlokkertje. Daardoor is duurzaam 
beheer en onderhoud niet alleen een probleem 
in Lushoto, maar op heel veel plaatsen in ruraal 
Tanzania.
 
Het is duidelijk, dat de COWSOs en TARUWAS 
nog belangrijke hobbels moeten nemen voordat 
betaling algemeen ingevoerd zal zijn. We willen 
in onze SPOTT missie van oktober substantiële 
stappen zetten om dit naderbij te brengen. Eind 
november hoort u van ons de resultaten!

tekst: Joost van Buuren - SPOTT bestuurslid
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