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Beste SPOT Tanzania volgers!
Een nieuwsbrief vol met updates over de vorderingen van ons project in Kifuruga, waar de
enthousiaste en goed georganiseerde lokale bevolking een belangrijke schakel vormt voor de
realisatie. Daarnaast praten we u bij over de resultaten van ons extra project tegen corona en het
succes van de Calabash tanks!
Veel dank alvast, en wij wensen u een goed begin van de zomer!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Schoon drinkwater voor Kifuruga

Project in Kifuruga is al op de
helft en vordert gestaag!

€ 27.500,- brachten jullie als trouwe donateurs
en fondsen voor goede doelen bij elkaar
tijdens de SPOTT kerstactie van 2020. Wilde
Ganzen vulde dit bedrag aan tot de benodigde
€ 45.000,-.
Met dit geld werken de 1370 inwoners van
Kifuruga nu voortvarend aan hun nieuwe
watervoorziening. Vrouwen dragen zand, grind
en stenen naar de plekken waar kranen en
wastafels gebouwd worden. Mannen graven
gleuven van 1 meter diep waar de buizen
moeten komen. Technici van Chamavita sluiten
de buizen aan, en leiden tegelijkertijd de twee
dorpelingen op die zijn uitgekozen om na
oplevering het project te gaan onderhouden.

Vrouwen uit Kifuruga op de terugweg van
de plek, waar ze nu nog water halen en
kleren wassen (500 m. steil naar boven)

Het gekozen dorpswaterkomitee vergadert
elke maand, en krijgt van Chamavita training in
boekhouding en beheer. Want straks moeten
alle huishoudens een vast bedrag per maand
gaan betalen, zodat de opgeleide dorpstechnici
betaald kunnen worden en reparaties kunnen
uitvoeren.
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Half mei ontvingen we het eerste
voortgangsrapport. Daaruit blijkt dat het
project al bijna voor de helft klaar is: 60% van
de 9 km. hoofdleiding is gelegd, en 40 % van
de 5,7 km. distributieleidingen. Van de 14
geplande tappunten zijn er 7 klaar, inclusief de
kledingwastafels.
Nu wisten we al dat de inwoners van Kifuruga
harde werkers zijn: vorig jaar hielpen ze al
vrijwillig mee bij de aanleg in het aangrenzende
Kwetete.

Vrouwen verzamelen zand voor het
metselwerk

De snelheid waarmee een waterproject kan
worden aangelegd heeft in de afgelopen
jaren best grote verschillen laten zien. Dat
wordt vaak beïnvloed door logistieke factoren:
bereikbaarheid (steile wegen, moeilijk
begaanbare paden, nog verergerd als het veel
regent), beschikbaarheid van goede kwaliteit
zand in de buurt, etc.
Maar goed georganiseerd vrijwilligerswerk
door een enthousiaste bevolking is zeker een
heel belangrijke factor!

De 2 metselaars bij een net gebouwde
kraan plus wastafel

Wilde Ganzen kiest SPOTT-project

Hoe verloopt een
dorpsvergadering? lees het in
het Wilde Ganzen magazine!

We zijn blij en trots dat Wilde Ganzen opnieuw
extra informatie publiceert over één van onze
waterprojecten.
Op blz. 4 van het Wilde Ganzen Magazine (dat
u tegelijkertijd met deze nieuwsbrief ontvangt)
staat een verhaal over hoe het toegaat bij een
dorpsvergadering.
En op zondag 13 juni om 12.55 uur is Kifuruga
onderwerp van het bekende t.v.-spotje van
Wilde Ganzen.
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Extra project tegen Corona

Voorlichtingsbord in het centrum van één
van de 7 dorpen

Vorig jaar juni kon SPOTT, met steun van Wilde
Ganzen, Chamavita helpen bij de aanschaf
en het transport van handwasfaciliteiten,
zeep, mondkapjes en informatiemateriaal.
De staf van Chamavita heeft deze materialen
gedistribueerd en voorlichting gegeven in de
waterprojectgebieden waar ze aan het werk
(geweest) zijn.
In de maanden juli t/m december 2020
zijn hiermee in totaal ruim 7000 mensen
bereikt. En nog steeds wordt de zeep voor
de handwasfaciliteiten aangevuld. En ook de
voorlichtingsborden doen nog steeds dienst.
Calabash tanks
Het principe is inmiddels overal bekend
in Lushoto en omstreken: een cementen
regenwater-reservoir op je eigen erf, dat is
aangesloten op de goot van je golfplaten dak.
De naam komt voort uit de ronde vorm, lijkend
op een pompoen.

Nadat bij zijn school een tank was
gebouwd, heeft leraar Pangareli er ook één
bij zijn moeders huis laten bouwen

Laatste afwerking van een pas gebouwde
tank

In februari 2019 namen 3 metselaars deel aan
een internationale training die door Chamavita
werd georganiseerd in Lukozi, i.s.m. stichting
De Gevulde Waterkruik, die dit concept heeft
ontwikkeld in Guiné Bissau. Tijdens die training
van 2 weken leerden de metselaars de techniek
voor het bouwen van regenwateropvangtanks
van 5000 liter, het standaardformaat.
Sinds die tijd hebben zij bij ruim 60 individuele
klanten een tank gebouwd. Ongeveer 15
mensen wilden het grotere model van 10.000
liter. En 10 bestelden een babycalabash
van 20 liter, die vooral gebruikt wordt als
handwasfaciliteit. Deze twee varianten zijn door
de metselaars zelf ontwikkeld.
Nieuwe bestellingen komen nu vooral uit
Bumbuli en Korogwe (direct grenzend aan
Lushoto District). Daar zijn veel droge gebieden,
die ook weinig mogelijkheden hebben voor
watervoorziening d.m.v. zwaartekracht. Een
logische en effectieve uitbreiding van dit project
dus. Van juni t/m december 2021 kunnen er bij
45 klanten calabash tanks gebouwd worden. In
alle varianten betalen mensen zelf 70% van de
kostprijs.
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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!

www.facebook.com/SPOT-Tanzania
www.spottanzania.nl

SPOT Tanzania is een stichting die bemiddelt tussen Nederlandse donoren en de Tanzaniaanse
NGO Chamavita. Chamavita ontwikkelt al meer dan 25 jaar duurzame waterprojecten in de regio
Tanga in het noord-oosten van Tanzania.
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