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Resultaat Kerstactie  2017 

Schoon drinkwater voor Kinko B 

In december vroegen we uw bijdrage voor 

de watervoorziening in het dorp  Kinko B. 

Vele vrienden, familie en bekenden uit het 

netwerk van SPOTT hebben daar op 

hartverwarmende wijze gehoor aan gegeven. 

We zijn steeds weer verrast  door het 

vertrouwen van zo veel mensen die al 

jarenlang hun bijdrage geven, en ook van 

nieuwe donateurs die zich daar bij 

aansluiten. Heel veel dank daarvoor! 

 

Om het benodigde budget bij elkaar te 

krijgen (de begroting voor Kinko B. is         

42.500,- euro) zijn ook altijd bijdragen van 

grotere fondsen nodig. Dat betekent voor het 

SPOTT bestuur steeds weer een  intensieve 

zoektocht naar financiering. Met ook dit jaar 

goede resultaten: grote bedragen kregen we 

van drie (voor ons nieuwe) bedrijfsfondsen. 

Daarnaast giften van een algemeen goede 

doelen fonds, van vier kerkgenootschappen, 

en van twee kringloopwinkels.  

 

 

 

 

 

 

De exacte bijdrage van Wilde Ganzen is op 

dit moment nog niet bekend. Maar we 

vertrouwen er op, dat de mensen van 

Chamavita in juli a.s. van start kunnen gaan 

met het project in Kinko B.  

 

Dat sluit dan direct aan op de oplevering van 

de watervoorziening in Kinko A. Daar zijn de 

werkzaamheden zeer voorspoedig verlopen, 

met goed georganiseerde en enthousiaste 

medewerking van de bevolking. Dat geeft de 

inwoners van het nabij gelegen Kinko B 

natuurlijk een enorme stimulans. Kinko B 

omvat ruim 800 mensen, verspreid over  5 

kleine gehuchtjes. Voor hen is er genoeg 

water in een eigen hoog gelegen bron. De 

totale begroting van 42.500 euro betekent 

hier een investering van € 53,- per 

inwoner. Het beheer en onderhoud daarna 

kost ongeveer € 0,80 per huishouden per 

maand. Dat kunnen en moeten de 

gebruikers zelf opbrengen.  

 

http://www.spottanzania.nl/


Regenwater uit een tank op 

je eigen erf 

Dat is een mooie aanvulling op het water uit 

de openbare kraan. Voor die kraan moet je 

verder  lopen, en in de droge tijd staat daar 

soms een lange rij, omdat het water schaars 

is. Want de klimaatverandering is ook in 

Tanzania merkbaar: soms langere periodes 

van droogte (waardoor ook de bronnen 

boven in het bos minder water geven), dan 

weer heviger regenbuien.  

 

Als je dat regenwater op kunt vangen, heb je 

een mooie buffer voor de drogere tijden. 

Vanaf een golfplaten dak kun je een goot 

maken naar een tank van cement. Die moet 

zo geconstrueerd zijn, dat het water er 

maandenlang schoon in bewaard kan blijven. 

 

 

In april 2017 hebben twee ervaren 

metselaars van Chamavita, en de TARUWAS 

manager een training gevolgd in Guinee 

Bissau om regenwateropvangtanks te leren 

bouwen. Kees Kempenaar van SPOT 

Tanzania was daarbij aanwezig als facilitator.  

 

Sinds hun terugkeer naar Tanzania hebben 

deze metselaars, onder supervisie van de 

TARUWAS manager, voor 12 individuele 

klanten zo’n tank gebouwd. Eerst bouwden 

ze drie demonstratievoorbeelden, waarbij de 

eigenaar slechts 10 % van de kostprijs 

hoefde te betalen. Zo konden de 

omwonenden de kat uit de boom kijken, en 

beoordelen of ze daar geld voor over 

hadden. Daarna volgden 9 tanks op het erf 

van klanten die zelf 50 % betaalden. 

Eigenaren maken daarna zelf een afvoergoot 

van hun dak naar de tank. 



 

De kosten van de training en de subsidie 

voor de eerste 12 tanks kreeg SPOT 

Tanzania als specifieke financiering voor dit 

project. Er is lokaal nu zo veel belangstelling, 

dat we er een subsidie bij hebben gekregen 

voor de bouw van nog eens 20 van deze 

regenwatertanks. Van de totaalprijs van € 

250,- voor de tank betaalt de klant de helft.  

 

Taruwas manager houdt een praatje over de 

nieuwe regenwatertanks op de lokale radio.  

Zo verbeteren dorpen het  

onderhoud van hun project 

 

 
Vaste openingstijden onder toezicht van de 

beheerder van het tappunt. 

 

 

Kraan op slot buiten de openingstijden. 



 

Officiële betaalbewijzen uitschrijven aan 

gebruikers die hun maandelijkse bijdrage 

hebben betaald. 

 

 
Een eigen kantoor in een container, waar het 

watercomité spullen kan bewaren en 

vergaderingen houden. 

 

 

Een eigen kantoor in een gehuurd 

gebouwtje, waar de gebruikers hun bijdrage 

kunnen komen betalen. 

 

Overleg met de plaatselijke 

onderhoudsmonteurs. 

 

Overleg met gebruikers 

 

Giften blijven welkom op bankrekening  
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SPOT Tanzania is een stichting die bemiddelt 

tussen Nederlandse donoren en de 
Tanzaniaanse NGO Chamavita. Chamavita 

ontwikkelt al meer dan 15 jaar duurzame 
waterprojecten in de regio Tanga in het 

Noordoosten van Tanzania. 

 


