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Beste SPOT Tanzania volgers!

De Kerstactie van 2021, voor het realiseren van watervoorzieningen voor Makanya was een groot 
succes! Mede dankzij uw bijdragen zijn de werkzaamheden inmiddels gestart. Dit en meer in onze 
nieuwsbrief van juni 2022. 

Veel leesplezier en alvast een goede zomer gewenst!
Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga Tanzania

Aanleg watervoorziening Makanya nu in 
volle gang.

Hartverwarmend was de respons op onze 
kerstactie 2021. Die moest € 19.000 
opbrengen om de 1070 inwoners van het dorp 
Makanya van veilig en voldoende drinkwater 
te voorzien. Dat bedrag werd ruimschoots 
gehaald!             

Met bijdragen uit ons netwerk van  serviceclubs, 
vermogensfondsen en kerken. En de giften van 
onze vele trouwe particuliere donateurs. Bij 
deze nogmaals dank voor al die steun!

Met de gebruikelijke 33% bijdrage van Wilde 
Ganzen erbij is nu het geplande  budget van 
€ 30.000 gedekt. Ook in Tanzania stijgen de 
prijzen van benzine en materialen (cement, 
buizen en fittingen) snel. Daarom is het fijn dat 
we wat extra financiële armslag hebben, om 
Makanya goed en volledig af te ronden.

Beeld van de werkzaamheden voor de 
aanleg van de watervoorziening voor 
Makanya
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Voorzorgsmaatregelen tegen corona:
met extra steun van SPOTT en Wilde 
Ganzen kon Chamavita, samen met de 
lokale overheid, informatieborden neer 
zetten op een centraal punt in elk dorp. 

De baby-calabash in gebruik.

Veel van de calabash tanks worden 
prachtig versierd door de gebruikers! 

Calabash tanks                                                                                                            

In januari is de bouw van nog eens 50 
regenwateropvangtanks gestart, “calabash” 
genoemd vanwege de ronde vorm die op een 
pompoen lijkt. Bij dit nieuwe project betaalt de 
aanvrager zelf 70 % van de totale kostprijs. 
Dat bedrag moet de klant eerst deponeren 
op de bankrekening van Chamavita. Pas dan 
stuurt Chamavita één van de metselaars om 
te kijken of er ook voldoende zand en stenen 
aanwezig zijn. De bouw zelf duurt dan een 
kleine week.

Veel nieuwe aanvragen kwamen uit de drogere 
gebieden verder weg van Lushoto. Daar zijn 
weinig hoger gelegen bronnen en stroompjes. 
En daarom is  watervoorziening d.m.v. 
zwaartekracht daar minder mogelijk. Opvang 
van regenwater in een calabash tank van 5000 
liter bij je eigen huis is dan een goed alternatief.

Maar ook scholen en gezondheidsposten, die 
wel al een aansluiting hebben op een tappunt 
van het zwaartekrachtsysteem, kiezen soms 
voor een calabash tank er bij, om een extra 
buffervoorraad te kunnen aanleggen. Ze 
kiezen dan meestal de variant van 10.000 liter. 
De “baby-calabash” van 20 liter is populair als 
faciliteit om handen te wassen.

Toekomst van Chamavita en SPOTT

Makanya is voorlopig de laatste nieuwe 
watervoorziening die SPOTT financiert. Als de 
aanleg daarvan eind 2022 is afgerond, hebben 
een kleine 10.000 dorpsbewoners in het grote 
gebied van Kwetete, Kinko en Kifuruga schoon 
en voldoende water beschikbaar.

Daarna, dus vanaf 2023, willen SPOTT 
en Chamavita zich richten op de 
verbetering van onderhoud en beheer 
in de bestaande watervoorzieningen.                                       
Kunnen dorpen die het goed doen (Lukozi!) 
hun aanpak  delen met dorpen, waar het niet 
lukt om waterbetalingen consequent te innen, 
of om lekkende kranen te vervangen, of om 
onderhoudstechnici te betalen? 
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Wat zijn eigenlijk de succesfactoren voor 
goed onderhoud en beheer? SPOTT wil daar 
samen met Chamavita meer duidelijkheid over 
krijgen. 

Daarnaast denken we aan de aanpak 
van  kleine projecten op het gebied van  
regenwateropvang, waterbeheer,  irrigatie en 
bomenaanplant.

Het werkbezoek van SPOTT aan Chamavita 
kon in maart helaas niet doorgaan. We 
hopen nu in september / oktober van dit jaar 
samen met Chamavita deze toekomstplannen 
concreter te kunnen maken.  Wordt vervolgd 
dus: in de nieuwsbrief van december 2022!

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.

Een directe link naar een impressie 
van ons werk vind je hier: “Urenlang 
emmers met 20 liter water sjouwen | 
Wilde Ganzen”.

Ook op onze website natuurlijk meer 
informatie, foto’s en projectverslagen.
www.spottanzania.nl
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check de video die Wilde Ganzen maakte 
over het werk van Chamavita en SPOTT!

Giften zijn welkom op bankrekening
NL22 ASNB 8800196756 t.n.v. 
SPOT Tanzania, Leimuiden. 
Hartelijk dank!

Dorpsoverleg over onderhoud en beheer 
in één van de dorpen die Chamavita heeft 
voorzien van watervoorzieningen.

https://www.wildeganzen.nl/help-mee/water-tanzania
https://www.wildeganzen.nl/help-mee/water-tanzania
https://www.wildeganzen.nl/help-mee/water-tanzania
http://www.spottanzania.nl
https://www.youtube.com/watch?v=q9ij6svgryY

