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Beste SPOT Tanzania volgers!

Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. In Nederland en ook elders in de wereld heeft het 
Corona-virus impact op het dagelijks leven. Wij hopen van harte dat u allen in goede gezondheid 
verkeert. In deze speciale COVID-19 nieuwsbrief willen we u informeren over de invloed van 
Corona op de werkzaamheden van Chamavita en uw speciale aandacht vragen voor een extra 
project tegen Corona.       

Veel dank voor uw doorlopende steun.
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

EXTRA PROJECT TEGEN CORONA

In Lushoto District, het werkgebied van 
Chamavita, zijn er nog weinig COVID-19 
besmettingen officieel vastgesteld. Maar er zijn 
wel meer begrafenissen........

De dorpsbewoners zijn op hun hoede: “we 
moeten niet denken dat Corona alleen in de 
grote steden een probleem gaat worden”.
De Tanzaniaanse overheid benadrukt vooral 
het belang van mondkapjes en handen 
wassen. Afstand houden en binnen blijven zijn 
nauwelijks in praktijk te brengen.

Hoe beïnvloedt het Corona-virus het werk aan 
de waterprojecten?
Chamavita zorgt er voor dat alle werknemers 
mondkapjes dragen. Niet alleen op het kantoor 
in Lushoto (= één gezamenlijke ruimte) maar 

ook buiten: de metselaars en buizenleggers die 
nu in Kwetete aan het werk zijn. Zij werken met 
inspannende bezigheden vaak dicht bij elkaar.
Bij de centrale werkplekken (waar een tank 
gebouwd wordt of een tappunt) staat een 
emmer met water en zeep om handen te 
wassen.
Slechts de helft van de werknemers, die boven 
in het bos aan de intake werken, mag nu in 
het ingerichte overnachtingskamp blijven 
slapen. De andere helft loopt dagelijks de vele 
kilometers heen en weer naar huis.
Een nadeel is ook dat er op dit moment 
geen grote vergaderingen met alle inwoners 
gehouden kunnen worden. Ook de trainingen 
voor de leden van het dorpswaterkomitee zijn 
voorlopig opgeschort.

Chamavita is, samen met De Wilde Ganzen, 
een extra project gestart om de verspreiding 
van het Corona-virus tegen te gaan in hun 
eigen werkgebied. Uw steun is daarbij hard 
nodig! Lees meer over dit extra project op 
de volgende pagina! 
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werkzaamheden in Kwetete



Project op hoofdlijnen
Het project omvat de aanschaf van:

- 4462 mondkapjes
- 970 emmers met kraantjes op een
standaard
- 970 bakjes voor vloeibare zeep
- 970 kleine emmertjes voor het
afvalwater
- 10 standaards met
ontsmettingsmiddel voor de 5 kerken,
4 moskeeën en 1 school
- 5 informatieborden om op markten en
andere centrale plekken te plaatsen.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook kosten 
voor transport. En om drie maanden lang 
elke week de containers met zeep en 
ontsmettingsmiddel aan te vullen.

De vrijwilligers van de bestaande 
dorpsgezondheidkomitees gaan die 
regelmatige kontakten ook gebruiken 
om mensen voorlichting te geven over 
goed handen wassen en gebruik van 
mondkapjes. En om angst en onzekerheid 
weg te nemen. En om wilde geruchten over 
corona te nuanceren. Zo kan het vertrouwen 
groeien dat men het virus de baas kan 
blijven.

Financiering 
Het totaal benodigde budget voor dit hele 
project is € 29.491,-

Wilde Ganzen neemt de helft voor haar 
rekening. SPOTT heeft besloten om            
€5.000,- van haar eigen reserve (voor 
calamiteiten en onvoorzien) in te zetten.

Dan is er dus nog een kleine €10.000,- 
nodig. Daarvoor is deze brief bedoeld!

U of jij bent één van onze trouwe (of 
incidentele) goede gevers voor de 
jaarlijkse waterprojecten. Wil jij of u of uw 
organisatie dit keer een extra bijdrage 
geven voor dit urgente doel: 4.500 
mensen in een arm plattelandsgebied 
weerbaar maken tegen de verspreiding van 
het corona virus. 

Giften voor het coronaproject zijn 
welkom op bankrekening
NL22 ASNB 8800196756
t.n.v. SPOT Tanzania, Leimuiden.

Heel veel dank bij voorbaat!

EXTRA PROJECT TEGEN CORONA
De mensen zijn bezorgd over de dreiging 
van corona en willen zich graag beter 
beschermen. Chamavita wil hen daarbij 
snel en gericht helpen. Zij kiest ervoor dat 
te gaan doen in Kwetete en de daaraan 
grenzende dorpen waar ze nu aan het werk 
zijn. Bij elkaar 4462 inwoners, verdeeld 
over 970 huishoudens.

De Wilde Ganzen, die Chamavita al jaren 
steunen, hebben aangeboden dit project 
samen met SPOTT te financieren.
Ze lieten ons weten dat zij nu uit een 
speciaal Coronafonds ten behoeve van hun 
partnerorganisaties 50% kunnen bijdragen.
 

voorbeeld van hygiënische voorzieningen

verrichten van werkzaamheden met mondkapjes op 
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