Nieuwsbrief juni 2019
Watervoorziening in Kinko B is klaar!

Eind vorig jaar rapporteerde Chamavita:
“Geen vertraging door grote regenbuien.
Bijzonder goede medewerking van de
bewoners bij het graven van de gleuven.
Het transport van zand, grind en cement
wordt goed georganiseerd. Al op 31 januari
2019 kunnen we klaar zijn!”
Dat bleek wat al te optimistisch. Maar eind
maart werd het project volledig afgerond.
Foto’s uit het eindrapport:

Op de aangegeven openingstijden kan er
water getapt worden: ’s morgens van 6 tot
10 uur en ’s middags van 4 tot 7. Voor
iedere openbare kraan wordt een
toezichthouder / sleutelbeheerder gekozen.
Die weet ook welk huishouden de
maandelijkse bijdrage betaald heeft.
(Shs. 2.000,- = ongeveer 80 eurocent).
Het vermelde telefoonnummer is van een
van de bestuursleden van het watercomité.

Overzicht van alle onderdelen die gebouwd
en aangelegd zijn in Kinko B.
Planned










Constructed

13 domestic
points (DPs)
13 washing
tables
6,880m pipeline
23m3 storage
tank
1 break pressure
tank



13 water meters
33 valve boxes
12 WO
11 AV











17 domestic
points (DPs)
13 washing
tables
7,430m pipeline
45m3 storage
tank
1 break pressure
tank (wet volume
15m3)
17 water meters
44 valve boxes
12 WO
11 AV

Het volledige eindrapport van Kinko B. staat op
www.spottanzania.nl

En nu verder met Kinko C en D.
Aansluitend kan Chamavita nu direct door
met de aanleg van de watervoorziening voor
de andere gebieden van het uitgestrekte
dorp Kinko. Voor Kinko C was al een bron
gevonden met voldoende water, en de
landmetingen en berekeningen waren
afgerond. Het project voor Kinko C is
begroot op € 19.400. Voor Kinko D is
€ 23.200 nodig. En:sinds kort is die
financiering voor beiden verzekerd!

Want de 12 kerkgemeenschappen van de
Clara- en Franciscus Parochiefederatie
(in Leimuiden e.o.) die Kinko C hadden
`geadopteerd`, hebben zich enorm actief
ingezet met collectes, acties op scholen,
wandelingen en rommelmarkten. Daardoor
hebben zij maar liefst 9.474 euro méér
opgehaald dan de 13.000 die was voorzien.
Een fantastisch resultaat van een bijzonder
inspirerende samenwerking tussen
Vastenactie en SPOTTanzania.

15 Tanzanianen en daarnaast metselaars en
trainers uit Kenia, Congo, Malawi en Guinee
Bissau. En 3 begeleiders vanuit Chamavita,
SPOTT en Stichting De Gevulde Waterkruik.

Die meeropbrengst van de Vastenactie kan
nu ingezet worden voor gelijktijdige
uitvoering van Kinko D. Onze eigen
kerstactie voor dat doel had al bijna €6.000
opgebracht. Stichting Kaskazini, actief
vanuit één van de dorpen in de Clara- en
Franciscusfederatie, bood spontaan aan om
de ontbrekende €7.726,- aan te vullen.
Hartverwarmend!

Op www.spottanzania.nl vindt u een uitgebreid
verhaal over de samenwerking met Vastenactie.

Nieuwe metselaars opgeleid om
regenwateropvangtanks te bouwen.
In februari was Lukozi gastheer van een
internationale training. Dat is heel wat
voor een gewoon dorp hoog in de Usambara
bergen. Twee weken onderdak en eten
regelen voor een groep van 20 deelnemers.

Bij 14 verschillende huizen in Lukozi en in
omliggende dorpen bouwden subgroepen
van 4 cursisten en een trainer een tank als
voorbeeld. Ook één bij een moskee en één
bij een Koranschool. Alle eigenaren hadden
125 euro betaald als eigen bijdrage , dat is
50 % van de kosten. Transport van grind,
cement en zand was voorbereid door
Chamavita en Taruwas. De eigenaren zelf
zorgden voor water. De dorpsregering en het
watercomité van Lukozi hebben een
fantastische bijdrage geleverd aan de hele
logistiek en de organisatie.
Er zijn nu weer 15 nieuwe metselaars
goed opgeleid om in de hele regio nieuwe
tanks voor regenwateropvang te bouwen.
Potentiële klanten zijn er genoeg, dus ook
extra werkgelegenheid voor de metselaars.

We ontvingen twee specifieke donaties voor
de bouw van een tank bij gezinnen die de
50 % eigen bijdrage niet op kunnen
brengen. Eén daarvan wordt gebouwd bij de
weduwe van onze overleden werknemer
Yahaya Rashidi, over wie we in de vorige
Nieuwsbrief schreven. De andere bij een
gezin met een chronisch zieke dochter.
Hartelijk dank voor alle bijdragen en
betrokkenheid!
Op www.spottanzania.nl vindt u het volledige
verslag van de training.

Inmiddels hebben we van het watercomité
in Lukozi een verzoek gekregen om bij te
dragen aan de kosten van het verbinden van
een nieuwe bron aan hun bestaande
watervoorziening. Lukozi Water Supply is
een groot project dat 7 dorpen omvat en al
in 1993 werd aangelegd. In de afgelopen 25
jaar is de bevolking zodanig gegroeid dat de
bestaande waterhoeveelheid niet meer
toereikend is. Het Lukozi Watercomité heeft
het systeem van `betalen voor water´goed
op orde, en met dat geld hebben ze al veel
verbeteringen doorgevoerd, ook voor de
langere termijn: een voorbeeld van een
prima functionerend dorpswatercomité
dat de inkomsten goed besteedt en
gebruik maakt van de kennis van de
plaatselijke technici!
Daarom hebben we positief gereageerd op
hun verzoek. Maar hen ook geadviseerd om
eerst meer zekerheid te krijgen over de
beschikbare waterhoeveelheid in de beoogde
nieuwe bron. En om een goede berekening
te maken van de kosten van de leidingen.
Daarmee gaan ze nu aan de slag, i.s.m.de
District Water Engineer en Chamavita.

Goed onderhoud en beheer van de
bestaande projecten.
De ontwikkelingen rond het gezamenlijke
onderhoudsbedrijf Taruwas liggen een beetje
stil. Dit in afwachting van nieuwe nationale
wetgeving over rurale watervoorziening.
Het lijkt er op dat ook bij de Tanzaniaanse
overheid het inzicht groeit, dat duurzaam
onderhoud en beheer niet voldoende
gewaarborgd zijn in handen van vrijwilligers
in dorpswatercomité’s. Onduidelijk is nog of
gekozen gaat worden voor een grotere rol
van bedrijven (zoals bijv. Taruwas) of voor
het versterken van de structuur van het
waterdepartement op districtsniveau. We
volgen deze ontwikkelingen intensief.

SPOT Tanzania is een stichting die bemiddelt
tussen Nederlandse donoren en de
Tanzaniaanse NGO Chamavita. Chamavita
ontwikkelt al meer dan 20 jaar duurzame
waterprojecten in de regio Tanga in het
Noordoosten van Tanzania.
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