
 
 
Nieuwsbrief december 2020 van stichting Water for Everyone. 
 
Beste mensen, wat een jaar……… 
 
2020 is een jaar dat de boeken in zal gaan als een rampjaar. Een rampjaar; maar ja wat is een rampjaar. 
Het jaar waarin Corona wereldwijd vele slachtoffers heeft gemaakt. Veel ouderen maar ook jongere mensen. Een 
virus dat zich meedogenloos heeft verspreid over de gehele aarde. De gevolgen hebben diepe wonden geslagen en 
we zijn er nog niet van af. Voor de een is dat een jaar waarin je geliefden moest missen die overleden zijn aan de 
gevolgen van het Covid-19 virus, voor een ander betekent het bijvoorbeeld sluiting van het bedrijf dat je levenswerk 
was. Weer een ander stond zo maar op straat omdat er geen werk meer was en dus ook geen inkomen. In landen 
met een goed sociaal stelsel is dat nog geen mega ramp. Veel regeringen hebben enorme steunpakketten 
beschikbaar gesteld voor getroffen bedrijven en instellingen. In Nederland hebben we ook diepe zakken volgens 
minister Hoekstra. 
Een van de rijkste landen ter wereld, de VS, hebben gek genoeg te maken met een van de hoogste sterftecijfers ter 
wereld. Ook Europa is in die zin zwaar getroffen. Dus het heeft niets te maken met armoede. 
 
We hielden begin dit jaar onze harten vast voor het moment dat het virus genadeloos toe zou slaan onder de 
allerarmsten. Het virus heeft in Afrika wonder boven wonder niet veel slachtoffers gemaakt. Wel zijn de mensen 
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.  
 
Als stichting hebben we toch vanuit Nederland een en 
ander kunnen betekenen.  

We waren van plan afgelopen zomer af te reizen naar 
Kilangala en Sumbawanga, nabij lake Rukwa  in west 
Tanzania. Een 40 ft zeecontainer met nieuwe up to date 
schoolspullen voor nieuwe praktijklessen in Sumbawanga 
is in april vanuit Heerenveen verzonden en eind mei veilig 
aangekomen in Dar es Salaam. Daarna ruim 1300 km 
verder vervoerd naar Kilangala. Het plan was om de 
schoolspullen in de zomer in gebruik te gaan nemen. Het 
was 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. Oude boekjes 
kunnen deels aan de kant en maakt langzaam plaats voor 
modern praktijkonderwijs. Een hele verandering voor de 
school. De container was voor twee derde gevuld met 
opgeknapte houtbewerkingsmachines voor de nieuwe 
meubelwerkplaats in de missiepost                                                   
Kilangala, een project van Jan Postma uit Noordburgum en 
het Zeister Zendings Genootschap. We konden de spullen 
mooi gezamenlijk versturen. Water for Everyone steunt 
deze missiepost ook al een aantal jaren op het gebied van 
het zorgen voor voldoende veilig drinkwater.  

In het najaar van 2019 is bij een hevige storm en regenbui 
een groot deel van de fundering van een stenen watertank 
van de missiepost op een heuvel in Kilangala weggespoeld. 

reparatie water tank fundering met damwand  

nieuwe damwand gereed 

Fundering tweede watertank 
   

  



In de tussentijd heeft een groep vrijwilligers uit het dorp o.l.v. Aron Moses, een sterke nieuwe steunmuur gemaakt 
van stenen in gaas waardoor het gevaar van instorting geweken is.. Daarnaast heeft men inmiddels de fundering 
gelegd voor een tweede tank op een andere heuvel waardoor de watervoorziening in het dorp beter verdeeld kan 
worden.  Met onze financiële steun is én de nieuwe damwand gemaakt en komt er een tweede nieuwe stenen 
watertank. Naar verwachting komt de tank in januari gereed voor gebruik. De bevolking is erg dankbaar en men kan 
gelukkig vertrouwen op een goede watervoorziening voor de inwoners. 

In Sumbawanga is inmiddels op de MBO school (African 
Rainbow School) ook een nieuwe watertank (foto links) 
in gebruik genomen zodat alle lokalen voldoende water 
kunnen krijgen maar de instructie lessen met de nieuwe 
praktijkmaterialen laten helaas nog op zich wachten 
vanwege het uitstel van de reis in de zomer. Zodra het 
kan gaan we die kant op om dat alsnog uit te gaan 
voeren. De naai-workshops die onze echtgenoten 
zouden gaan geven aan de lokale vrouwen moeten 
helaas ook nog wachten. Het plan was om in ieder geval 
warmhoud zakken te gaan naaien. Die werken net als 
een oude hooikist waarmee warm eten in kan nagaren. 

Hiermee kan veel brandstof worden bespaard. Het ligt ook in de bedoeling om oventjes te gaan maken van gebakken 
klei. De steenoven die daarvoor nodig is gaat ook ingezet worden voor het bakken van Waterfilter potten. Praktijk 
kennis uit buurland Rwanda zal daarvoor worden overgebracht naar Kilangala. Dat zijn allemaal plannen die op de 
plank liggen. Laten we hopen dat de Corona beperkingen snel opgeheven zijn waardoor we als het kan af kunnen 
reizen om door te gaan met de uitvoering van ons werk.  

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 NL13 INGB 0004251296  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 inkomstenbelasting. 
We wensen u allen bij deze een gezond en gezegend kerstfeest toe en een gezond en voorspoedig 2021. Enorm 
bedankt voor uw steun hoe dan ook. We hopen u snel te kunnen melden dat we weer ter plekke mee kunnen gaan 
werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van velen waar ook ter wereld.  
 
Met de hartelijke groeten,  
 
Leo Groendijk, voorzitter stichting Water for Everyone 
 
Adres: Cantecleer 51, 9291 AR  Kollum.      tel: 0511 452766    bgg 06 128 27 149     
www.waterforeveryone.nl     email: info@waterforeveryone.nl  
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