
 

 

Nieuwsbrief  juni 2021  -Stichting WATER is LEVEN- 

 

Hierbij een update over  de lopende projecten en de op te starten nieuwe projecten. In deze lastige 

en onzekere periode, veroorzaakt door het covic-19 virus, heeft u een tijd niet veel van ons gehoord 

omdat veel activiteiten tot stilstand kwamen. Gelukkig ziet het er vooralsnog uit dat we dit voorlopig  

achter ons kunnen laten en ons weer kunnen inzetten voor de bevolking in Tanzania. De meeste van 

ons zijn inmiddels gevaccineerd. Hierdoor kunnen wij gelukkig beetje bij beetje de draad van ons 

normale leven weer oppakken. Laten wij hierbij onze medemens, levend in afgelegen gebieden in 

Tanzania, niet uit het oog verliezen en helpen met het verbeteren van hun leefomstandigheden.  

In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de projecten van de Stichting 

WATER is LEVEN.   

 

 

Lopende projecten: 

 

Plaats: Amani  

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

Vrouwenclub met groente teelt. Projectnr.: 20201050/2 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is beschreven is er bij dit waterproject een vrouwenclub opgericht 

voor de verbouw van diverse groente. Dit groente project heeft meerdere positieve uitwerkingen: 

1. Een beter voedingspatroon door een gevarieerder voeding. Dit zal de gezondheid van de 

bevolking zeker ten goede komen. 

2. Doordat er meer geproduceerd gaat worden dan de eigen behoefte kan er ook groente op de 

markt worden verkocht en wordt een voor de betrokken vrouwen  inkomen gegenereerd. 

3. Door samenwerking, een bewustwording  van de club leden (vrouwen) worden de contacten 

hechter en zijn de leden voor verdere ontwikkeling makkelijker te benaderen. Gezamenlijk 

kunnen behoeftes verder in kaart worden gebracht en kan worden gekeken hoe hierin kan 

worden voorzien. We denken hierbij b.v. aan de belangrijke rol in een goede ontwikkeling 

van de kinderen. (speelgoed, voorlees boekjes enz.) 

Voor het goed op gang brengen van deze activiteiten is geld nodig voor de aanschaf van groente 

zaden, gereedschap, waterslangen, bestrijdingsmiddelen etc. Na deze opstartperiode zal dit project 

door de gegenereerde opbrengst zichzelf financieel kunnen bedruipen. 

Geschatte opstart kapitaal € 500,- 

 

 

 



 

 

Macadamia plantage. Projectnr.: 20181075 

Ook tijdens deze corona periode groeiden de macadamia boompjes gestaag door. We zitten nu in het 

3e jaar en het ziet er veelbelovend uit. Ter illustratie zal ik hiervan een aantal foto’s toevoegen.  

 

Tijdens mijn volgende bezoek aan Tanzania zal ik dit project uitgebreid gaan bezoeken en contact 

hebben met de coöperatie leden. Wel is er momenteel behoefte aan, gereedschap, irrigatie en 

bestrijdingsmiddelen. Daar de coöperatie nog geen opbrengst heeft zou het mooi zijn als wij dit zeer 

nuttige project een handje kunnen ondersteunen. 

Geschatte onderhoud en instandhouding kosten +/- €1000,- 

 

 

 

Plaats: Amani 

Aanleg waterinstallatie en opslag tanks.  Projectnr.: 20201120 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is beschreven zijn we bezig met de aanleg van het volgende project: 

In de omgeving van Amani is de mogelijkheid tot het aanleggen van een waterinstallatie die werkt 

middels zwaartekracht. Daar het landschap daar geaccidenteerd is kan hoog in deze heuvels een 

waterbekken worden aangelegd. Het daar opgevangen hemelwater kan daarna via een waterleiding 

naar beneden lopen zodat 3 voorraad tanks, bij het land van een aantal boeren, 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 is dus zeer onderhoudsvrij! 

Begrootte projectkosten: € 2500,- Hiervan is inmiddels €1500,- gedoneerd! 

Wij zoeken voor de zeer nuttige project nog donaties tot een totaal bedrag van € 1000  

Dan kan dit  duurzame waterproject worden afgemaakt. 



 

 

Plaats: Njombe 

Kwekerij macadamia zaailingen. Projectnr.: 20202000 

In de vorige nieuwsbrief is er al het een en ander geschreven over deze macadamia kwekerij. 

Inmiddels zijn de boompjes geënt zodat een sterk wortelgestel gecombineerd is onder een boom met 

een goede productie. De verwachting is dat einde dit jaar de eerste boompjes kunnen worden 

verkocht. Ook de lichting die een jaar later op de markt wordt gezet is in aantocht. Bij verkoop van 

boompjes zal zeker aandacht worden geschonken aan een goede behandeling van deze zaailingen 

zodat de kopers op den duur succesvol macadamia noten kunnen gaan produceren. Naast de 

productie van avocados kan dit product in de regio goede inkomsten en de broodnodige 

werkgelegenheid opleveren. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 

 

Nieuw op te starten projecten: 

 

Plaats: Mpolo-Itambo 

Aanleg waterinstallatie voor de gemeenschap in een aantal dorpen in het Mbarali district.  

De belangrijkste doelstelling van dit project is verbeteren van de gezondheid van ong.4500 inwoners 

in dit gebied. Daarbij is de situatie van beschikbaarheid van latrines ver beneden peil! Deze slechte 

hygiëne beïnvloed de gezondheid zeer negatief. Ook kan water uit deze installatie gebruikt worden 

voor irrigatie van gewassen in dit zeer droge gebied. Een aantal bewoners uit deze dorpen zullen 

worden aangesteld als water committee voor het goed beheren van de opbrengst van dit water wat 

aan de gebruikers kan worden verkocht. Door Caritas Mbeya zullen de leden, in het beheer van dit 

project, worden getraind en bijgestaan. 

Voor een start van dit project is een bedrag nodig van €5000 

 

Plaats: Lupingu 

Aan het Nyassa meer in het zuid westen van Tanzania ligt het plaatsje Lupingu. De bewoners hier 

leven hoofdzakelijk van de visvangst in dit meer. Mede door teruglopende vangst  levert dit steeds 

minder inkomsten op. Tevens is het gebouw wat begin 20ste eeuw door Duitse missionarissen is 

gebouwd hard aan onderhoud toe! Echter ontbreekt het aan geld voor benodigde materialen als, 

hout en cement. Als deze middelen daar beschikbaar zijn kunnen de mensen zelf dit onderhoud 

uitvoeren. Deze monumentale gebouwen kunnen dan naast missiepost ook gebruikt worden als: 

Vergadercentrum, verblijf toeristen en educatie (duurzame visvangst en technische vaardigheden) 

 



 

 

U begrijpt dat dit de economische ontwikkeling van dit gebied zijn ten goede zal komen. Plannen zijn 

gemaakt om dit project in fasen uit te voeren.  

Voor fase1 (renovatie gebouwen) is een bedrag nodig van ong. €4500 

 

 

 

WASH (Water, Sanitation, Hygiene) 

Hygiene, waterfilters Projectnr.: 20206000 

Op een aantal plaatsen zullen ook nu weer waterfilters worden geplaatst. Voor het nodige toezicht 

en verantwoordelijkheid van het onderhoud is dit meestal bij scholen en kantoren. Op scholen kan 

dit vergezeld gaan met voorlichting over de noodzakelijke hygiëne en gezonder eten en drinken. Bij 

kantoren van overheid instanties kan voor dit drinkwater een kleine bijdrage worden gevraagd ter 

bewust wording van de waarde van goed drinkwater!  

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. 

Ook kunnen we hiermee de mensen stimuleren het zwerfafval in te zamelen en plastiek te 

hergebruiken. 

Projectkosten: € 75,- per waterfilter 

 

 

In deze nieuwsbrief las u een beschrijving van de lopende en de nieuwe projecten in 2021. Voor een 

deel van deze nieuwe projecten zijn donoren bereid gevonden ons te ondersteunen in de 

financiering van deze projecten! Maar wij zoeken nog naar donoren. 

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

 

Tijdens mijn komende bezoek aan de projecten zal ik ook een update hiervan plaatsen 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) 


