
 

Nieuwsbrief  december  2019 

Met de opbrengst van onze kerstactie 

van vorig jaar 2018 heeft Chamavita  

(onze partnerorganisatie in Tanzania) 

inmiddels het drinkwaterproject voor 

Kinko C. en D. voltooid. 

De aanleg in deze laatste delen van het 

uitgebreide dorp Kinko liep zo voorspoedig, 

dat het 2 maanden vóór de oorspronkelijk 

geplande datum (1 jan. 2020) kon worden 

afgerond en opgeleverd. Ook de 800 

inwoners van Kinko C. en D. hebben nu 

dus de beschikking over schoon en 

betrouwbaar drinkwater dicht bij huis. 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de financiering voor 

Kinko C. en D. kwam van de Clara- en 

Franciscus Parochiefederatie  (in 

Leimuiden e.o.) die zich hiervoor hebben 

ingezet tijdens de vastenactie van 2019.    

             

Ook Stichting Kaskazini uit Noorden sloot 

zich daarbij aan met een grote bijdrage. 

 

Veel dank naar deze organisaties!        

En naar alle individuele donateurs van 

SPOTTanzania!                                      

Namens alle inwoners van Kinko C. en D. En 

namens alle harde werkers van Chamvita. 



Kerstactie  2019 

Schoon drinkwater voor Kwetete 

Vanaf januari 2020 wil Chamavita graag  

van start met het aanleggen van een 

watervoorziening voor de 1520 inwoners 

van het dorp Kwetete.    

Die hebben zelf de landmeters en tekenaars 

al betaald. Met die gegevens heeft ingenieur 

Hande Mwanjela van Chamavita het 

projectplan uitgewerkt.  

 

 

Ir. Mwanjela in overleg met dorpsoudsten. 

De begroting voor het project in Kwetete 

bedraagt in totaal € 44.890,-.                 

Van dat bedrag wordt 15 % opgebracht 

door Chamavita en de inwoners van 

Kwetete zelf. Elk gezin moet een bedrag in 

contanten bijdragen. En beschikbaar zijn 

voor vrijwilligerswerk tijdens de 

uitvoering. Want dan moet er zand en grind 

worden getransporteerd voor het bouwen 

van reservoirs en tappunten. En er moeten 

vele kilometers lange gleuven van één meter 

diep gegraven worden. Zodat de buizen van 

het zwaartekrachtsysteem veilig onder de 

grond komen te liggen.  

 

Als het SPOTTanzania lukt om €25.000,-  

bij elkaar te brengen voor Kwetete, dan 

kunnen we dit jaar ook weer rekenen op een 

bijdrage van bijna €13.000,- van de         

Wilde  Ganzen. Zij steunen ons project.  

         

Geef daarom een bijdrage om in 

2020 nog eens 1520 dorpsbewoners 

in Tanzania van schoon en veilig 

drinkwater te voorzien. Veel dank! 

Giften zijn welkom op bankrekening  
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Bij de voorbereiding van de watervoorziening 

in Kwetete is met de bewoners overlegd over 

de meest geschikte locaties voor de 15 

tappunten. Ongeveer 20 huishoudens 

gebruiken gezamenlijk één openbare kraan. 

 

Openbare kraan met kledingwastafel.  

Tijdens de aanleg werken twee door het dorp 

gekozen jongeren mee onder leiding van de 

beroepstechnici. Na afloop hebben zij dan 

voldoende kennis om het systeem te 

onderhouden. Het door de inwoners van 

Kwetete gekozen waterkomitee krijgt in die 

periode training in boekhouden en financiële 

administratie. 

Na oplevering van de watervoorziening wordt 

Kwetete zelf verantwoordelijk voor beheer, 

onderhoud, en reparaties. Ook financieel. 

Het waterkomitee opent daarvoor een 

bankrekening. De inwoners betalen ongeveer 

€ 1,- per huishouden per maand aan de 

penningmeester van het komitee. Of alle 

gebruikers betalen 2 tot 5 eurocent per 

emmer van 20 liter aan de beheerder van 

hun tappunt. Elk dorp besluit zelf hoe ze dat 

willen organiseren. 

 

Bij scholen wordt altijd een tappunt 

gebouwd, en ook bij kerken en moskeeën. 

Veilig en betrouwbaar drinkwater zorgt 

voor een enorme verbetering in gezondheid 

en voor meer  economische vooruitgang. 

Kleine kinderen hebben minder te lijden van 

steeds terugkerende diarree. Oudere 

kinderen zijn niet meer uren onderweg om 

water te halen, en hebben dus meer tijd voor 

school. En vrouwen hebben meer energie en 

tijd over voor werk op het land, of voor 

andere inkomensgenererende activiteiten.  

 

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. 
 

 


