
 

 

Nieuwsbrief  december 2020   

-Stichting WATER is LEVEN- 

 

Hierbij een update over de projecten die in de 2e helft van 2020 zijn afgerond. Tevens plannen waar 

we ons in 2021 mee gaan bezighouden. 

In de vorige nieuwsbrief van juni 2020 is al wat gemeld over de impact van het covid virus op de 

activiteiten. Ondanks deze pandemie heb ik (Johan) toch maar besloten naar Tanzania af te reizen 

om ook in 2020 de vinger aan de pols te houden van de situatie op de locaties waar we bezig zijn. Ik 

ben op maandag 3 augustus vertrokken. Je werd toen alleen in het vliegtuig toegelaten met een 

recentelijk (max.48 uur oud!) negatieve covid verklaring! Vanuit de Tanzaniaanse overheid wordt er 

verklaard dat in Tanzania geen covid besmettingen zijn! Na 3 maanden ben ik, op donderdag 5 

november 2020, uit Tanzania vertrokken. Nederland kon ik zo inreizen daar dit inmiddels een diep 

rood gekleurd gebied was geworden! 

Maar nu de projecten waarbij de Stichting WATER is LEVEN betrokken is! 

 

Afgeronde projecten: 

Plaats: Amani  

Waterwel met pomp op zonne-energie. Projectnr.: 20191050/1 

Hier zijn tijdens mijn bezoek de 3 zonnepanelen geplaatst. Deze panelen hebben elk een capaciteit 

van 300 Wp en zijn in serie geschakeld en een totale spanning van 72 volt. Deze 3 grote panelen 

kwamen op een enorm metalen frame dat in Njombe in de werkplaats van Uvinjo is gelast. Daarna is 

deze stellage in zijn geheel op de pickup van Laban Kaduma naar Amani vervoerd! Hiervoor is eerst 

bij de instanties vergunning verkregen. We zijn zeer vroeg vertrokken en laat op de avond in het 

donker aangekomen in Amani. Gelukkig is alles goed gegaan.  

De volgende dag zijn we met genoeg mankracht van de coöperatie 

naar de locatie vertrokken. Hier zijn de poten van dat frame keurig 

in het beton gestort zodat het stevig op zijn plek blijft staan. De 3 

zonnepanelen pasten precies strak in het frame! Mannen hebben 

dit in de werkplaats goed ingemeten! Daarna met een gelast 

hoekstaal de panelen ingesloten dit om evt. diefstal moeilijk te 

maken. De volgende dag zijn deze panelen met een kabel 

verbonden en naar de bijbehorende controlbox die hoog tegen de watertoren is bevestigd. Deze 

regelbare controlbox is ook verbonden met de waterpomp die 40 meter diep in de bron hangt en een 

vlotter in de 2500 ltr. grote watertank. 

Op de 3e dag is het toegangshek geplaatst met een hangslot. De vrouw van de beheerder zorgde op 

deze dagen dat er warme lunch was voor alle werkers. Prima voor elkaar!  

Voordat we uit Amani vertrokken is gecheckt of alles naar wens werkte. Gelukkig was dit zeker het 

geval! Voordat de tank helemaal leeg is, slaat de pomp met zon energie aan. Als deze tank vol is  



 

 

slaat de pomp weer af, dus geen overstroming. Als de pomp boven het waterniveau komt te hangen  

slaat hij af. Dit alles geheel automatisch! Prachtig, dit smaakt naar meer…. 

 

Op deze locatie is nu 

genoeg water voor de 

huishoudens en irrigatie 

van de op te starten 

groentetuin.  

 

Voorbereidingen hiervoor worden getroffen zodat dit groente project na het regenseizoen volledig 

van start kan gaan. 

Wij willen hier de donor die dit mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken! 

 

Plaats: Ifunda 

Waterwell met AC waterpomp. Projectnr.: 20205001 

In de plaats Ifunda in de buurt van Iringa is bij een primary school een well aangelegd met daarin een 

electrische dompelpomp. Het was oorspronkelijk de bedoeling daar een touwpomp te plaatsen maar 

daar de school vlak daarvoor werd aangesloten op het elektriciteitsnet is besloten hier ook de 

waterpomp op aan te sluiten. Vanuit de wel wordt het water in een 1000 liter voorraadtank 

gepompt, die weer op een verhoging staat van 2,5 mtr.. Het schone water uit deze well zal de 

hygiëne op deze school voor de leerlingen en het personeel aanzienlijk verbeteren. De bevolking zal 

meer schoon water gaan drinken, de hygiëne bij de pit latrines voor de 750 leerlingen zal verbeteren. 

Kortom de schoolgemeenschap als ook de omwonenden zullen hier profijt 

van hebben. Zij dragen om deze reden bij in een gedeelte van de te maken 

kosten. De heer Laban Kaduma zal zorgdragen voor de overdracht van dit 

project aan de bevolking. 

Projectkosten: € 1200,00 

 

Plaats: Ikuna 

Waterwel met touwpomp. Projectnr.: 20205002 

In het dorp Ikuna is een touwpomp  geplaatst. Ikuna is een afgelegen dorp met ong.4000 inwoners 

op een afstand van 55 km NO van Njombe town. Deze well met touwpomp staat naast een kliniek 

waar, door de afgelegen plaats, nog geen watervoorziening aanwezig was! Het spreekt voor zich dat 

schoon water in het bijzonder hier van het grootste belang is voor de 

hygiëne. Ook de plaatselijke bevolking kan hier nu dankbaar gebruik van 

maken. Het is evt. mogelijk deze touwpomp op termijn te verwisselen 

voor een elektrische dompelpomp met voorraadtank. Ook zal er een 

groentetuin worden aangelegd bij deze well. De installatie is al volop in 

gebruik maar bij mijn volgende bezoek zal deze aan de lokale instanties 

officieel worden overgedragen.  

Projectkosten: € 1200,00 



 

 

Plaats: Itumpi 

Compleet maken (water)project. Projectnr.: 20205003 

In het dorp Itumpi in de regio Mbeya is de waterinstallatie die een gedeelte is van een groot 

landbouwproject (gedoneerd door de mensen in Wiscounsin USA) afgemaakt. De bron met een 

diepte van 110 mtr. is compleet gemaakt met een op 220volt AC werkende buispomp. Verder staan 

er nu op een 3,5 hoge toren 2 watertanks met een capaciteit van 5000 ltr. elk. Deze tanks zijn 

aangesloten op 2 tappunten. Tegen een kleine vergoeding kan de lokale bevolking hier schoon water 

komen halen in plaats van het vervuilde water dat op grote afstand lag. Een speciale commissie met 

(hoofdzakelijk) enthousiaste vrouwen gaat deze installatie beheren. Ook is het voornemen naast dit 

waterpunt een groentetuin op te starten.  

Ik kan u mededelen dat alle mensen hier erg blij zijn met deze belangrijke voorziening! 

Deze waterinstallatie zal de gezondheid en de economische activiteiten in deze gemeenschap van 

ong.7500 personen aanzienlijk zal verbeteren.  

 

 

 

Plaats: Amani 

Aanleg waterinstallatie en opslag tanks.  Projectnr.: 20201120 

In de omgeving van Amani is een waterinstallatie die werkt middels zwaartekracht (gravity). Daar het 

landschap daar geaccidenteerd is, is hoog in deze heuvels een waterbekken aangelegd. 

 

 

Het daar opgevangen hemelwater kan daarna via een waterleiding naar beneden lopen zodat 3 

voorraad tanks, bij het land van een aantal boeren dat achter elkaar ligt, kunnen worden gevuld. Het 

water in deze tanks kan dan worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en de nodige irrigatie van 



 

 

het land van deze boeren. Een groot voordeel van dit systeem is dat er geen energie en pomp nodig 

zijn, dus zeer onderhoudsvrij! 

Het spreekt voor zich dat dit een grote verbetering is van de 

kwaliteit van het huishoudelijke water maar ook voor de landbouw 

in dit gebied! Irrigatie zal de mogelijkheden van de verbouw van 

allerlei gewassen sterk verbeteren! Denk hierbij aan de verbetering 

van de voedselkwaliteit maar ook een stabieler inkomen! Dit heeft 

zijn invloed in een groot gebied.  

 

Er zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn om dit soort projecten uit te breiden. 

 

Plaats: Njombe 

Kwekerij macadamia zaailingen. Projectnr.: 20202000 

In mijn standplaats Njombe waar ook mijn counterpart Laban Kaduma verblijft is een kwekerij 

opgestart. Hier worden zaailingen voor macadamia bomen gekweekt. In mijn vorige nieuwsbrief heb 

ik hier al wat over geschreven. Tijdens mijn laatste verblijf ben ik daar herhaaldelijk geweest. De, op 

het terrein aanwezige, woning die wat was verwaarloosd is geheel opgeknapt. Voegwerk buitenkant 

en de kozijnen zien er weer goed uit. Ook vertrekken die nog geen plafond hadden zijn hiervan 

voorzien. Een vertrek is ingericht voor opslag een ander wordt een kantoortje. De overige vertrekken 

zijn voor een caretaker en zijn vrouw. Deze kan zo regelmatig de boompjes water geven en een oogje 

in het zeil houden. De waterput deed het niet goed meer en deze is zeer essentieel op een nursery 

en voor de caretaker. Na inspectie bleek dat deze put vol zat met rommel. Hiervoor is Isaac 25meter 

naar beneden afgezakt om dit te verwijderen! Het geheel is weer schoon en de put is met een deksel 

met slot nu afgesloten. 

Ook is er een bed aangelegd voor het laten spruiten van de pitten. Het schaduwnet is uitgebreid en 

het bestaande is beter opgehangen. Begin volgend jaar wordt er een begin gemaakt met het graften 

van deze boompjes. 

 

 

Het is de bedoeling dat eind 2021 deze zaailingen groot genoeg zijn om te worden verkocht. 

 

 

 

 



 

 

Macadamia plantage. Projectnr.: 20181075 

Natuurlijk heb ik tijdens mijn verblijf in Tanzania ook meerdere keren een bezoek gebracht aan de 

deelnemende boeren van de macadamia coöperatie in Amani. Ansilla Mgina de manager van dit 

project laat mij dan samen met de boeren zien hoe de groeiende macadamia bomen erbij staan. Tot 

nu toe ziet het er goed uit. Gelukkig weinig last van ongedierte. Aan het eind van het regenseizoen is 

het goed de bomen weer wat te bemesten met compost en het gebied om de bomen schoon te 

houden van onkruid. We gaan dan het 3e jaar in na de planting op het open veld. Bewateren zal dan 

in de droge periode steeds belangrijker worden.  Middels maandelijkse rapportage houdt Ansilla mij 

op de hoogte als ik in Nederland ben. 

 

 

                       

 

 

                      

 

 

 



 

 

 

Nieuw op te starten projecten: 

WASH (Water, Sanitation, Hygiene) 

Hygiene, waterfilters Projectnr.: 20206000 

Ook in 2021 zullen we weer proberen waterfilters te plaatsen. Dit zowel bij particulieren alsook op 

kantoren en scholen.  Op scholen kan dit vergezelt gaan met voorlichting over de noodzakelijke 

hygiëne en gezonder eten en drinken. Door deze voorlichting en aandacht komen er steeds meer 

particulieren die besluiten over te gaan tot de aanschaf van een herbruikbaar waterfilter. Ook kan er 

op deze manier op de aanschaf van plastic flessen met drinkwater of flesjes met frisdrank worden 

bespaard. In de natuur zullen we dan hopelijk minder weggegooide plastic flessen aantreffen en 

kinderen zullen in de droge periode meer water gaan drinken. Deze waterfilters zijn met het handige 

kraantje goed toegankelijk voor deze doelgroep. 

Projectkosten: € 400,00 voor 5 waterfilters 

 

Gravity waterproject in Mpolo en Itambo in het Mbarali district. Projectnr.: 20219010 

Voor de inwoners van de dorpen Mpolo en Itambo  elk met ong. 4500 mensen is geen goed 

drinkwater beschikbaar. Het verontreinigde water dat nu wordt gebruikt veroorzaakt allerlei ziektes 

en andere ongemakken. Dit kan worden verholpen met de aanleg van een zgn. gravity systeem. 

Schoon, helder, water kan dan worden opgevangen in de nabijgelegen bergen en door leidingen naar 

de voorraadtanks stromen. Aan deze tanks kunnen tappunten worden aangesloten in de buurt waar 

mensen wonen. Door het vele benodigde materiaal als buizen cement en watertanks is de aanleg wat 

kostbaarder dan andere methoden. Grote voordeel is wel dat je bij een goed werkend gravity 

systeem altijd de beschikking hebt over schoonwater zonder gebruik van energie! Ook is er meestal 

geen vervanging nodig door slijtage van onderdelen. Kortom in de nabijheid van bergen en voor 

grote groepen mensen een zeer goed systeem. 

 

Geschatte projectkosten: € 10.000 



 

 

 

Itumpi - een waterwel met een touwpomp Projectnr.: 20215000 

Het bestuur van een middelbare school op een aantal kilometers afstand van Itumpi heeft een 

verzoek gedaan tot het aanleggen van een waterwel met touwpomp bij de school. De installatie 

kan dan in de behoefte voorzien van de schoolgemeenschap en de omwonenden. Tot nog toe 

moest dat water van grote afstand worden aangevoerd. Een van de gevolgen daarvan was zeer 

slechte hygiëne bij de kostschoolleerlingen en veel uitval door ziekte! 

Geschatte projectkosten: € 1.500 

 

Madilu secondary school Projectnr.: 20219010 

Ook kwam er een aanvraag voor het realiseren van een keuken met efficiënt stokende 
kookpotten. Nu worden er veel bomen gekapt voor het koken van voedsel voor de leerlingen! Het 
spreekt voor zich dat dit ontbossing rondom de school tot gevolg heeft. 

Geschatte projectkosten: € 7.500 

 

Restauratie historische gebouwen in Lupingu Projectnr.: 20219020 

Bij het Nyassa meer staan een aantal historische gebouwen die voor WO1 door Duitse 

missionarissen zijn opgericht. Nu worden deze gebouwen door lokale RK-pastoors gebruikt. Zij 

hebben echter niet de middelen deze gebouwen goed te onderhouden. Inmiddels zijn deze 

gebouwen hard toe aan onderhoud: lekkende daken en gebrekkig stucwerk. Ook loodgieterswerk 

en afvoeren moet worden gerepareerd. Voor materialen als hout, cement en pijpen voor 

waterleiding en riool hebben de mensen geen geld. Als deze materialen kunnen worden 

aangeschaft, kunnen middels een technische opleiding aan jong volwassenen, deze gebouwen 

worden gerestaureerd. Hiermee bereiken we 2 doelen: Door opleiding kansen bieden aan 

jongvolwassenen en het behoud van deze historische gebouwen. Daarnaast kunnen deze 

gebouwen, prachtig gelegen aan Lake Malawi/Lake Nyassa, worden gebruikt voor het 

samenkomen van allerlei groepen gasten! De nabij wonende dorpelingen kunnen hier dan weer 

van profiteren.  

Geschatte projectkosten: €10.000 

                 

 



 

 

                           

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief las u een beschrijving van de lopende en de nieuwe projecten voor 2021. Wij 

zoeken donoren die ons willen helpen met de realisering hiervan. Indien u bereid bent een 

bedrag over te maken kunt u daarbij aangeven aan welk project u dit wilt koppelen. Wij kunnen 

ieder project bij u warm aanbevelen! 

Wij zeggen deze donoren, namens de betrokkenen in Tanzania, hartelijk dank! 

 

Zie voor meer informatie ook de update op de website van de Stichting WATER is LEVEN zie 

hiervoor: 

www.water-is-leven.nl 
 

 

Namens de stichting WATER is LEVEN, 

Johan Rietberg (oprichter) 

1-1-2021 


