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DE  SPOTT   KERSTAKTIE 

is dit jaar bestemd voor drie kleinere 

Nieuwe projecten voor 2023 

1. Ndabwe, een dorpsgebied met ruim 

2300 inwoners, wil zich alsnog aansluiten 

bij het grote gebied van Kwetete, 

Kifuruga en Kinko, dat inmiddels van 

drinkwater voorzien is. Voor deze 

nieuwe watervoorziening is € 62.000 

bijdrage van donoren nodig. Dat bedrag 

is voor SPOTT te hoog om in 1 jaar bij 

elkaar te krijgen. Daarom is afgesproken 

om de aanleg in Ndabwe te spreiden over 

2 jaar. Voor 2023 is € 20.000 begroot.   

Dat geeft Chamavita ook ruimte (in tijd, 

geld en aandacht) om de andere twee 

projecten uit te voeren. 

2. Vorming van één dorpswaterkomitee 

voor het hele gebied, dat de afgelopen 4 

jaar van water is voorzien. In deze 

Kinko-CBWSO (Community Based 

Water Supply Organisation) worden 

vertegenwoordigers gekozen van de vier 

waterprojekten die dit gebied omvat, 

volgens de officiële richtlijnen van de 

Tanzaniaanse overheid. Ook krijgen 8 

onderhoudsmonteurs en 8 

boekhouders (2 uit elk project) een 

training die hun een officieel erkend 

certificaat oplevert. Kosten € 1.900. 

3. Verder uitwerken van Chamavita’s 

toekomstmogelijkheden in de vorm van 

een Strategisch plan 2023-2027. De 

start hiervoor heeft Chamavita al 

gemaakt. Nu willen ze daarvoor graag 

lokale professionele ondersteuning 

inhuren, en een aantal dagen in beraad 

gaan met het hele Chamavita bestuur. 

Kosten € 6.000. 

In totaal dus € 27.900 voor deze drie 

projecten. We hopen weer op de 

vertrouwde bijdrage van 33% door Wilde 

Ganzen, zoals ook alle afgelopen jaren.   

 

 
 

Dan blijft er voor SPOTT € 18.600  

om in te zamelen.                            

Wij hopen weer op de bijdrage van 

onze vele trouwe donateurs. Bij 

voorbaat hartelijk dank!  

 

Giften zijn welkom op bankrekening  

NL22 ASNB 8800196756                             

t.n.v. SPOT Tanzania, Leimuiden.   



Toekomst van Chamavita en SPOTT 

Al bijna 4 jaar heeft het SPOTT bestuur 

geen bezoek kunnen brengen aan onze 

partnerorganisatie Chamavita in 

Tanzania. Door corona en andere 

tegenslag moest dat geplande bezoek 

steeds worden uitgesteld. We vinden 

direct contact juist nu belangrijk omdat 

Chamavita werkt aan een overgangsfase 

naar meer zelfstandigheid. Dat betekent 

geleidelijke afbouw van de ondersteuning 

door SPOTT. 

Gelukkig is het nu definitief, dat Joost, 

Kees en Els van eind januari tot half 

februari op werkbezoek zullen gaan. Dan 

kunnen we alle ideeën die inmiddels per 

mail en telefoon zijn uitgewisseld, ook 

bespreken met het hele Chamavita 

bestuur. Daar kijken we naar uit. 

De projecten die Chamavita komend jaar 

zou willen realiseren, omvatten een mix 

van oud (een watervoorziening voor een   

dorp) en nieuw (verbetering van beheer 

en onderhoud in recent opgeleverde 

waterprojecten, en een uitwerking van 

toekomstplannen voor Chamavita als 

organisatie). Onze Kerstactie is voor die 

drie projecten bestemd. 

 

 SPOTT bestuur: Kees, Joost, Els, Gonja, Govert 

 

Nog lopende projecten uit 2022 

Makanya watervoorziening wordt 

deze maand afgerond en opgeleverd en 

overgedragen aan het (voorlopige) 

dorpswaterkomitee. 

Over de bouw van de 50 Calabash 

tanks (voor regenwateropvang van 

golfplaten daken) wordt in januari 2023 

gerapporteerd. 

In maart of april komt SPOTT met een 

volgende nieuwsbrief naar jullie toe. Na 

ons werkbezoek zijn we dan weer 

helemaal op de hoogte van de stand van 

zaken en alle ontwikkelingen daarin.  

Nogmaals veel dank voor alle steun! 

 

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 Noordoosten van Tanzania. 
www.spottanzania.nl 
 
 

 

 

http://www.spottanzania.nl/

