Kollum, December 2019
Nieuwsbrief Winter 2019.
In deze gebruikelijke eindejaar nieuwsbrief een weergave van onze activiteiten. Het afgelopen jaar
heeft Water for Everyone haar pijlen voornamelijk gericht op het verbeteren van de
leefomstandigheden in het dorp Kilangala nabij Sumbawanga in west Tanzania. Eerder (in 2015)
hebben we daar reeds de drinkwatervoorziening verbetert door een grote watertank van 60 m3 op
te bouwen. Een tweede tank is nu in de maak en wordt in Juli 2020 opgeleverd. Afgelopen zomer
heb ik samen met Jan Postma en Jan Dros de missiepost in Kilangala bezocht. Zij gaan er een
timmerwerkplaats opzetten. Zelf heb ik geholpen met het zoeken naar een nieuwe waterbron en
heb in het veldhospitaal het waterfilter nagekeken en het water
getest. Naast mijn bezoek aan Kilangala ben ik op bezoek geweest
bij de African Rainbow School in Sumbawanga, een uur rijden
vanaf Kilangala.

Inspectie van de watertank
uit 2015 in Kilangala

Er is vorig jaar een eerste steun verleend aan deze school met een
nieuwe microscoop voor het biologie klaslokaal. Men was enorm
blij met het instrument. Komend jaar wordt de school ook
voorzien van een serie nieuwe leermiddelen voor scheikunde,
natuurkunde en biologie onderwijs. Op die manier kunnen we
samen de kwaliteit van de school verbeteren hetgeen voor
iedereen in de omgeving een welkome aanvulling is. Dit gebeurt in
samenwerking met het Zeister Zendings Genootschap die de
school ook al enige jaren ondersteunt met het management en de
lesgebouwen.

De school kan nu jonge mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Focus wordt gelegd op het
ontwikkelen van ondernemerschap. Wij proberen op het gebied
van water en goede sanitatie en hygiëne het lespakket op een
positieve manier aan te passen. Samen met de jonge leraren van
de school gaan we proberen de jongelui klaar te stomen voor de
grote wereld. Probleemgestuurd onderwijs met veel aandacht
voor eigen ondernemerschap en meer technologie. Er zijn
plannen om op de school waterfilters te gaan produceren
gemaakt van lokale klei en zaagsel. De werkplaats zal
waarschijnlijk pas in 2021 gebouwd kunnen worden. Ook
energiezuinige oventjes die met 60% minder hout het eten
kunnen verwarmen kunnen met deze werkplaats geproduceerd
worden. Op het platteland is dat een uitkomst om de houtkap
deels tegen te gaan.
Gebakken klei met zaagsel
geeft een filterpot voor schoon
Er zijn door de school inmiddels een aantal leslokalen
drinkwater
omgebouwd om er praktijklessen te geven op het gebied van

scheikunde, biologie en natuurkunde. Het meubilair is door een technische school in het stadje
gemaakt. In Maart volgend jaar gaat er een container met houtbewerkings apparatuur naar
Kilangala. De schoolspullen kunnen mee in die container. Zelf ga ik deze zomer naar Sumbawanga
om de spullen over te dragen en een training te geven in het gebruik er van. Het glaswerk en
laboratorium bedrijf CBN in Drachten heeft een grote donatie gedaan met veel glaswerk voor de
laboratoria. We zijn ontzettend blij met deze gift. Daarnaast versturen we nog enkele eenvoudige
microscopen, brandertjes, voltmeters en transformatoren.
De school heeft enkel een kleine watertank op het schoolplein maar deze is veel te klein en het
water kan niet naar de lokalen. We gaan de watertank vergroten en leidingen worden door de
leerlingen gegraven naar de lokalen. Er komt dat ook water in het klaslokaal.
Afgelopen jaar hebben we ook een grote partij waterfilters kunnen overdragen aan de bevolking van
Mozambique. Zes maanden geleden werd het Oost-Afrikaanse land in korte tijd twee keer getroffen
door natuurgeweld. Na cycloon Idai veroorzaakte ook cycloon Kenneth veel schade en enorme
overstromingen.
Wegen werden geblokkeerd door rondvliegend puin en omgewaaide bomen, sommige plekken
waren in de eerste week na de ramp alleen per helikopter te bereiken. Communicatie was lange tijd
niet overal mogelijk, waardoor niet duidelijk werd hoe groot de ramp precies was. Nu blijkt dat door
Idai en Kenneth zo’n 3,7 miljoen mensen getroffen zijn. Bijna 183.000 huizen raakten beschadigd.
Daarnaast werd grote schade aangericht aan belangrijke infrastructuur zoals scholen, ziekenhuizen,
wegen en watersystemen.
Door een beperkt aantal waterfilters ter beschikking te stellen konden een aantal mensen vuil water
filteren om te kunnen drinken. Er kwamen in korte tijd veel giften binnen van jullie. Waarvoor
hartelijk dank! Inmiddels is de situatie een stuk beter.
Komend jaar dus focus op Tanzania. We hopen dat mede dankzij uw steun ons werk op deze manier
door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
Leo Groendijk, voorzitter.

Ps: Water for Everyone stelt zich ten doel wereldwijd te werken aan het verbeteren van de
leefomstandigheden in relatie tot drinkwater en sanitatie.
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