SPOT Tanzania Nieuwsbrief december 2021

1/5

SPOT Tanzania Nieuwsbrief december 2021

Beste SPOT Tanzania volgers!
Een nieuwe kerstactie voor het dorp Makanya, waar we komend jaar nog eens 1070
dorpsbewoners van schoon en veilig drinkwater gaan voorzien! We hopen op uw bijdrage.
Daarnaast praten we u bij over de resultaten van 2021 en de toekomstplannen van Chamavita en
SPOTT.
Veel dank alvast, en wij wensen u gezonde en gezellige kerstdagen!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Schoon drinkwater voor Makanya

Kerstactie 2021!
Voor Makanya is bijna € 30.000,nodig. Geef daarom een bijdrage
om in 2022 nog eens 1070
dorpsbewoners in Tanzania van
schoon en veilig drinkwater te
voorzien.

In 2022 is Makanya aan de beurt. Makanya
is het laatste dorp in de meerjarenplanning
voor het grote gebied van Kwetete, Kinko en
Kifuruga.
Al bij de aanleg van de dam voor Kinko D (in
2018) heeft Chamavita rekening gehouden
met de latere uitbreiding naar Makanya. En
de capaciteit van het in 2019 gebouwde
opslagreservoir voor Kwetete is ook berekend
op de toevoeging van de 1070 inwoners van
Makanya.
Dit wordt dus een relatief goedkoop project.
Want wat er nu nog gebouwd moet worden is:
- 1 drukonderbrekingstank van 15 m3
- 5,3 km. hoofd- en distributieleidingen
- 10 openbare kranen met wastafels

Beeld van de openbare kranen met
wastafels die ook in Makanya gerealiseerd
gaan worden.

De kosten voor dit Makanya project zijn
daarom ook relatief laag. Voor Makanya is bijna
€ 30.000,- nodig.
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Ook voor dit project steunt Wilde Ganzen
ons met 33% van het benodigde budget.

Giften zijn welkom op bankrekening
NL22 ASNB8800196756 t.n.v.
SPOT Tanzania, Leimuiden.
Hartelijk dank!
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Van het totale bedrag wordt 15 % opgebracht
door Chamavita en de inwoners van
Makanya zelf. Elk huishouden betaalt een
bedrag in contanten en is beschikbaar voor
vrijwilligerswerk bij de uitvoering. Dan
moet er zand en grind worden gedragen naar
plekken waar de vrachtauto niet kan komen. En
er moeten gleuven van 1 meter diep gegraven
worden, zodat de buizen veilig onder de grond
komen te liggen. Zoals altijd steunt ook Wilde
Ganzen ons weer met 33 % van het benodigde
budget.
SPOTT moet dan nog zo’n € 19.000 in
zamelen. We kregen al bijdragen uit ons
netwerk van kerken, serviceclubs en
vermogensfondsen. En we rekenen weer op
jullie als trouwe donateurs. Bij voorbaat veel
dank!

Mtumbi aangesloten bij Kifuruga
watervoorziening.

Wat werd er in 2021 bereikt?
- 1500 dorpsbewoners van Kifuruga
en Mtumbi aangesloten op veilig en
voldoende drinkwater.
- 60 calabash tanks gebouwd, nog
eens 45 in aanbouw.
- actieve gezondheidsvoorlichting
rondom de bestrijding van corona.

Met de opbrengst van onze kerstactie van vorig
jaar kon het dorp Kifuruga van water worden
voorzien. Al in oktober 2021 was dit project zo
goed als klaar. Maar er was nog een verzoek
vanuit het kleine gehucht Mtumbi, dat te hoog
lag om vanuit het Kifuruga reservoir bediend
te worden. Zou één van hun eigen nog hoger
gelegen bronnen -die vnl. voor irrigatie worden
gebruikt- ook kunnen zorgen voor drinkwater?
Met de bereidwilligheid voor extra financiering
van SPOTT en Wilde Ganzen kwam er geld
voor een pijpleiding en een paar tappunten,
dichtbij de huizen in Mtumbi.
De watervoorziening voor Kifuruga, inclusief
Mtumbi, kan nu vóór 1 januari 2022 worden
opgeleverd. Dan hebben aan het einde van dit
jaar weer 1500 dorpsbewoners in Noord Oost
Tanzania de beschikking over voldoende en
veilig drinkwater.

Zo wordt er nu nog drinkwater gehaald en
kleding gewassen in Mtumbi.

Veel dank hiervoor aan Wilde Ganzen,
de andere donororganisaties en aan alle
individuele donateurs, die dit resultaat
mogelijk maakten!
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Calabash tanks
Het principe is inmiddels overal bekend in
Lushoto en omstreken: een ferro-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, die lijkt
op een pompoen. Speciaal getrainde lokale
metselaars hebben tot begin dit jaar ruim 60
van deze calabash tanks gebouwd.

Afgeronde calabash tank op locatie

Vroeger een zelfgemaakte constructie om
handen met stromend water te kunnen
wassen, nu emmer met kraantje van het
corona project.

Chamavita leverde een logistieke prestatie
van formaat: grootschalige distributie van
emmers, kranen en vloeibare zeep.

Daarna kwamen veel nieuwe aanvragen uit
drogere gebieden verder weg van Lushoto,
waar weinig hoger gelegen bronnen en
stroompjes zijn. Daarom is watervoorziening
d.m.v. zwaartekracht daar minder mogelijk.
Opvang van regenwater is dan een goed
alternatief. Klanten betalen zelf 70% van de
kostprijs. Het vinden van financiering voor
de overige 30 % heeft nogal wat vertraging
opgelopen. Gelukkig is dat vorige maand
afgerond en kan de bouw van nog eens 45
calabash tanks deze maand echt van start.

Situatie rond corona
In Tanzania (en in de meeste andere landen
in Afrika) zijn de aantallen besmettingen,
ziekenhuisopnames en sterfgevallen lang niet
zo hoog (geweest) als in Europa en de VS. Dat
geldt ook als je in aanmerking neemt, dat de
registratie van cijfers meestal minder accuraat
is. Van alle voorlichting en adviezen lijkt
vooral het handen wassen tot een blijvende
gedragsverandering te hebben geleid.
In Lushoto worden de door Chamavita
gedistribueerde emmers met kraantjes nog
steeds intensief gebruikt. En huishoudens
ontvangen maandelijks nog vloeibare zeep die
over is van het corona project van vorig jaar.
Ook heeft Chamavita samen met het
Districtsdepartement borden gemaakt met
gezondheidsvoorlichting. Ze staan op
centrale punten in elk dorp.

Borden met gezondheidsvoorlichting.

SPOT Tanzania Nieuwsbrief december 2021

4/5

Toekomst van Chamavita en SPOTT
Makanya is het laatste dorp zonder eigen
watervoorziening in het grote aaneengesloten
gebied van Kinko, Kwetete en Kifuruga. Voor
Makanya vragen we in deze Nieuwsbrief jullie
steun. Daarmee kunnen we in 2022 ook deze
ruim 1000 mensen van voldoende schoon
drinkwater voorzien.
Bouw- en graafwerkzaamheden voor de
aanleg van pijpleidingen en een reservoir
uitgevoerd door dorpsbewoners.

Drinkwater tappunt in één van de dorpen.

Centrale tappunten met wastafels voor de
doprsbewoners.

Like en volg ons op sociale
media!

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

Daarna, dus vanaf 2023, zal de focus
van SPOTT en Chamavita zich richten op
verbetering van onderhoud en beheer in de
bestaande watervoorzieningen, en veel
minder op het financieren van grote nieuwe
waterprojecten.
Chamavita realiseerde sinds 1995
watervoorzieningen voor meer dan 100.000
dorpsbewoners, vnl. in Lushoto District. (zie
de projectgeschiedenis op het Engelse deel
van onze website). Die projecten zijn allemaal
begonnen met initiatieven van die bewoners
zelf. Tot stand gekomen met hun eigen inbreng
en werkkracht, daarbij ondersteund door de
kennis en ervaring van Chamavita.
Na oplevering werden de dorpsbewoners zelf
verantwoordelijk voor gebruik en beheer van
hun watervoorziening. Met de training en de
vaardigheden die tijdens de aanleg van het
project verworven waren lukte dat soms goed,
maar soms nauwelijks of niet.
Wat zijn de succesfactoren voor goed
onderhoud en beheer?
SPOTT wil daar samen met Chamavita meer
duidelijkheid over krijgen. Dorpen die het
goed doen (Lukozi!) kunnen hun ervaringen
delen met dorpen waar het niet lukt om
waterbetalingen consequent te innen, of
om lekkende kranen te vervangen, of om
onderhoudstechnici te betalen.
Naast activiteiten gericht op verbetering van
onderhoud en beheer, denkt Chamavita ook
aan het financieren van kleinere uitbreidingen,
en projecten o.h.g.v. regenwateropvang,
irrigatie, waterbeheer, en bomenaanplant.
SPOTT wil deze toekomstplannen graag samen
met Chamavita concreter maken tijdens een
werkbezoek in maart 2022. We hopen dat
dit door kan gaan. En we houden jullie op de
hoogte!
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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.
Copyright © 2021 SPOTT - Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania, All rights reserved.
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u op een eerder moment heeft aangegeven interesse te hebben in de
werkzaamheden van SPOT Tanzania. SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen
behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Liever geen Nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten
via info@spottanzania.nl
Contact: SPOTT - Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania
Vriezekoop 51
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