Nieuwsbrief Januari 2022
Beste mensen, wederom, “wat een jaar!”
2020 was een rampjaar. Maar ja wat is een rampjaar. 2021 volgde en het werd er helaas niet echt beter op.
We hielden aan het begin van de pandemie onze harten vast voor het moment dat het virus genadeloos toe zou
slaan onder de allerarmsten. Het virus heeft in Afrika wonder boven wonder steeds nog niet veel slachtoffers
gemaakt. Wel zijn de mensen hard getroffen door alle lockdown maatregelen. Vele mensen verloren hun werk en
daarmee hun inkomen. Indirect een veel groter probleem want geen inkomen betekent domweg ook geen eten. Ook
de scholen waren lage tijd gesloten en dat is niet goed voor de ontwikelingen van de jeugd.
Als stichting hebben we toch vanuit Nederland een en ander kunnen betekenen en we hebben gestaag vorderingen
gezien in de werkzaamheden die op stapel stonden.
African Rainbow School in Sumbawanga, west Tanzania
We waren van plan afgelopen jaar alsnog af te reizen naar Kilangala en Sumbawanga, nabij lake Rukwa in west
Tanzania. Een bezoek dat in 2020 was al vanwege Covid uitgesteld en helaas hebben ook wij dit jaar besloten niet op
reis te gaan. De begin 2020 verscheepte zeecontainer met o.a. als deellading nieuwe up to date schoolspullen voor
nieuwe praktijkles lokalen in Sumbawanga is het afgelopen jaar na onze toestemming geopend onder het
vertrouwde toeziend oog van Aron, de leider van Kilangala missiepost. De spullen voor de school zijn eindelijk voor
80 % overgebracht naar de African Rainbow School in Sumbawanga. Het plan was om de schoolspullen in de zomer
2021 in gebruik te gaan nemen onder toezicht en begeleiding van mezelf. Maar dat kon niet door gaan en daarom
hebben we via een online verbinding succesvol een aantal apparaten in werking kunnen stellen en een aantal zaken
nader uit kunnen leggen. Dat was ook wel nodig want men had toch een flink aantal zaken door elkaar heen in
gebruik genomen zonder goed te weten wat het eigenlijke doel was. Het was dringend nodig om de school een voor
goed MBO onderwijs de noodzakelijke status te kunnen geven. Er zou met name een verbetering komen in het
praktijkonderwijs natuurkunde, scheikunde en biologie. Deze vorm van
onderwijs is heel belangrijk in het leerproces. Op de foto een praktijk les
scheikunde met eenvoudige materialen. We wilden gezien het belang
hiervan uiteindelijk niet langer wachten met de in gebruikname van de
materialen door de leraren en leerlingen van de school. Voor een aantal
spullen zullen we echter t.z.t. toch nog een keer langs moeten gaan
vanwege een noodzakelijke live instructie en training. Wellicht lukt het
deze zomer 2022 wel om die klus te klaren. Intussen maakt de school al
wel ruim een jaar dankbaar gebruik van de grote watertank die in 2020
door Water for Everyone is gesponsord.

Kilangala Mission post, Tanzania
Afgelopen jaar is een begin gemaakt met
de bouw van twee nieuwe watertanks.
Gemetseld door zelf gebakken stenen en
gebouwd m.b.v. vele vrijwilligers uit het
dorp.(links) De twee nieuwe tanks gaan
water geven aan bijna de helft van het
dorp. De eerste watertanks in het
westelijke deel van het dorp nabij de kerk en de schooltjes waren niet afdoende om de
gehele populatie van water te voorzien. Het oostelijke deel van het dorp heeft nu in feite

een eigen watervoorziening gekregen. Op de foto’s : de aanleg van de
fundering, de bouw van de eerste bezinktank (rechts op de foto) om modder
en zand te verwijderen boven op de berg bij een nieuw ontdekte bron.

Foto boven: de twee tanks klaar voor de buitenmantel
Foto rechts: tank twee gereed en gevuld met water.
De tanks zullen dit jaar nog worden voorzien van een
golfplaten dak tegen ongedierte en stof. De in gebruik
name van de tappunten in het dorp zal naar verwachting deze zomer plaats vinden tijdens ons geplande
werkbezoek. Het dorp is dan goed voorzien van voldoende drinkwater. Water for Everyone!!

We hopen dat u door deze nieuwsbrief een update heeft gekregen van onze activiteiten. Indien u ons werk
financieel wilt steunen dan stellen we dat zeer op prijs. U kunt eenmalig een gift overmaken op bank rekening
nummer (IBAN) NL13 INGB 000 425 1296 t.n.v stichting Water for Everyone te Kollum.
Water for Everyone heeft een door de overheid toegekende ANBI status waardoor uw
giften aftrekbaar zijn voor de hoogte van uw inkomstenbelasting.
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbistatus-controleren).
We wensen u allen bij deze nog een gezond, veilig en voorspoedig 2022 toe. Enorm
bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar, hoe dan ook. We hopen u snel te kunnen
melden dat we ook weer ter plekke mee kunnen gaan werken aan de verbetering van de
leefomstandigheden van velen waar ook ter wereld.
Mocht u behoefte hebben aan meer info, stuur dan een mail, bel even of kom langs in Kollum.
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