SPOT Tanzania Nieuwsbrief december 2020

1/4

SPOT Tanzania Nieuwsbrief december 2020

Beste SPOT Tanzania volgers!
Het einde van het jaar komt dichterbij en dit vieren we helaas net even anders. In deze nieuwsbrief
een overzicht van alle werkzaamheden en resultaten van 2020. Ook doen we een oproep voor de
kerstactie waarmee we, samen met u, een nieuw project voor 2021 hopen te kunnen ondersteunen!
Veel dank alvast, en geniet van de feestdagen!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Kerstactie 2020: Doet u weer
mee met de watervoorziening
voor het volgende dorp?
In 2021 is Kifuruga aan de beurt. Dit
dorp grenst aan Kwetete en Kinko, die
in de afgelopen jaren zijn voorzien.

Kerstactie 2020: Schoon drinkwater voor
Kifuruga
1 voorraadtank van 45 m3, 14 openbare
kranen, en 9 km pijplijn. Dat is wat er nodig is
voor de 1370 inwoners. Die hebben zelf de
landmeters en tekenaars al betaald. Met die
gegevens heeft ingenieur Hande Mwanjela van
Chamavita het projectplan uitgewerkt.
Het project kost totaal ruim € 45.000. Van
dat bedrag wordt 15% opgebracht door
Chamavita en de inwoners van Kifuruga zelf.
Elk gezin draagt een bedrag in contanten bij en
is beschikbaar voor vrijwilligerswerk tijdens
de uitvoering. Dan moet er zand en grind
worden gedragen naar plekken waar de project
truck niet kan komen. En er moeten gleuven
van één meter diep gegraven worden. Zodat de
buizen veilig onder de grond komen te liggen.
Zoals altijd steunt ook Wilde Ganzen weer dit
project.

Graven van gleuven en plaatsen van buizen
onder de grond met hulp van dorpsbewoners.

Geef daarom een bijdrage om in
2021 nog eens 1370
dorpsbewoners in Tanzania van
schoon en veilig drinkwater te
voorzien. Veel dank!

Voor SPOTT blijft er € 27.500 over om in te
zamelen. We hebben al bijdragen gekregen
van ons netwerk van kerken, serviceclubs en
vermogensfondsen. En we rekenen weer op
jullie als trouwe donateurs. Voor een investering
van € 33,- p.p. hebben de inwoners van
Kifuruga eind volgend jaar schoon drinkwater
beschikbaar.
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Kerstactie 2020:
Giften zijn welkom op bankrekening
NL22 ASNB 8800 1967 56 t.n.v. SPOT
Tanzania, Leimuiden. Hartelijk dank!

2020: Verbetering in onderhoud
én afronding project Kwetete

Wat werd er in 2020 bereikt?
Kwetete watervoorziening is klaar!
Met de opbrengst van onze kerstactie van 2019
heeft Chamavita het drinkwaterproject voor
Kwetete voltooid.
Al in oktober 2020 kon dit project worden
opgeleverd. Die snelheid kwam vooral door
veel en goed georganiseerd vrijwilligerswerk.
Daarbij droegen ook de inwoners van het
aangrenzende Kifuruga al hun steentje bij.
Hun enthousiasme belooft veel voor een vlotte
aanleg in hun eigen dorp het komende jaar!
De 1520 inwoners van Kwetete genieten nu van
voldoende en schoon drinkwater.

Uit het eindverslag van Kwetete Project

Veel dank hiervoor aan alle
donororganisaties en individuele donateurs,
die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt!
Verbetering in onderhoud en beheer.
Nieuwe nationale wetgeving op dit terrein
krijgt langzaamaan vorm in de praktijk van de
dorpen. Duidelijk is, dat de nieuw benoemde
overheidsambtenaar voor Rural Water and
Sanitation (RUWASA) op Districtsniveau
meer bevoegdheid heeft om in te grijpen als
een dorp zijn eigen watervoorzieing slecht
beheert. Hij kan ook ondersteuning geven
(als beloning) daar waar het goed gaat. Zoals
bijvoorbeeld in Lukozi, waar de betalingen door
watergebruikers zo goed georganiseerd zijn,
dat er geld is om goed onderhoud te plegen en
zelfs een uitbreiding te financieren.

Waterbekken van Lukozi Water Supply
Project wordt uitgebaggerd om de
opvangcapaciteit te vergroten.

Het werk van Chamavita wordt door deze
nieuwe RUWASA Manager van Lushoto District
zeer gewaardeerd. Er is inmiddels goed contact
en overleg opgebouwd.
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2020: Succesvolle
samenwerking bij het extra
project tegen corona

Handwasfaciliteiten en zeep werd
gedistribueerd en geplaatst nabij de
woningen.
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Extra project tegen corona.
In juni stuurden we jullie een verzoek om bij
te dragen aan aanschaf en transport van
handwasfaciliteiten, zeep, mondkapjes en
informatiemateriaal. Chamavita staf heeft
deze materialen gedistribueerd en voorlichting
gegeven in de waterprojectgebieden waar
ze op dit moment aan het werk zijn. Dat
ging om 4.500 dorpelingen, en dat is zeer
succesvol verlopen: goede samenwerking
met lokale (gezondheids)autoriteiten, en veel
waardering en enthousiasme bij de bevolking.
Op één onderdeel na: ontsmettingsvloeistof
werd niet gepast geacht bij moskeeën, omdat
daar alcohol in zit. Dat onderdeel werd dus
geschrapt.
Daardoor bleef er geld over, en ook doordat de
Tanzaniaanse overheid een aantal materialen
goedkoper beschikbaar stelde dan aanvankelijk
door Chamavita begroot. Toevallig was er ook
nog een gunstig koersverschil. Dus nu kunnen
nog eens 2.000 mensen in aangrenzende
dorpen gaan profiteren van deze voorzieningen.
Dank aan Wilde Ganzen en aan alle goede
gevers die dit onvoorziene noodproject
hebben mogelijk gemaakt. En dank aan alle
medewerkers en vrijwilligers die Chamavita
gemobiliseerd heeft om deze logistieke
krachttoer te realiseren!

Distributie van handwasfaciliteiten, zeep
en informatiemateriaal door vrijwilligers in
samenwerking met lokale (gezondheids)
autoriteiten.

Informatievoorziening en instructie aan
dorpelingen in de verschillende gebieden.
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2020: verdere ontwikkeling van
calabash tanks

Technici experimenteren met grotere tanks
van 10.000 liter
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Calabash tanks
Tussen al deze bedrijven door worden er ook
nog steeds regenwateropvangtanks gebouwd
om te kunnen profiteren van deze extra bron
van water. Het principe (een cementen reservoir
op je eigen erf, aangesloten op de goot van je
golfplaten dak) en de ronde vorm (lijkend op
een pompoen, vandaar de naam calabash) is
inmiddels overal bekend. Maar na de eerste
hausse zijn de bestellingen toch een beetje
stil gevallen. Het feit dat je nu 70% van de
kostprijs (€ 250) zelf moet betalen (dat
was in de stimuleringsperiode 50%) is daar
waarschijnlijk debet aan. Lang niet iedereen
heeft dat geld (over) voor een extra zekerheid
(voorraad regenwater). En lang niet iedereen
heeft een golfplaten dak.
Intussen experimenteren de technici die tijdens
de cursus in februari 2019 zijn opgeleid volop
verder: zij hebben tanks van 10.000 liter (i.p.v.
de standaard 5.000 liter) gebouwd bij scholen
en kerken en moskeeën.
Ook is er een “baby-calabash” van 20 liter
ontwikkeld. Die kost maar € 45. Inclusief een
standaard van metaal of cement. Heel geschikt
om handen te wassen! En dat handen wassen
wordt steeds meer een vaste gewoonte.
Als we (hopelijk volgend jaar) Tanzania weer
kunnen bezoeken , is dit zeker één van de
onderwerpen voor overleg met Chamavita: wat
zijn de knelpunten en mogelijkheden bij de
verdere bouw van regenwatertanks.

Baby-calabash van 20 liter

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 noord-oosten van Tanzania.
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