
 

 

Kollum, 24-10-2015 

 

Nieuws van stichting Water for Everyone 

We mogen u deze keer fantastisch nieuws brengen over het project Water voor Kilangala in Tanzania, 

waar we in samenwerking met de Trijntje Beimers Stichting uit It Heidenskip, werken aan de 

verbetering van de watervoorziening in het dorpje Kilangala. In Kilangala, West-Tanzania bevindt zich 

een missiepost, gesticht door de Friese verpleegkundige en zendelinge Trijntje Beimers, in 1967.  

Met financiële steun vanuit Nederland en Canada is de zendingspost uitgegroeid tot een bloeiende 

gemeenschap die van betekenis zijn voor de omliggende regio. De huidige capaciteit van de drinkwater 

voorziening in en om de missiepost is er te beperkt en kennis en financiële middelen om deze te 

upgraden waren er niet. De bevolking had ’s morgens alleen 

drinkwater want rond 12 uur was de watertank schoon leeg. Dit 

komt doordat deze te klein was om alle water uit de bron in de 

bergen op te kunnen slaan. ‘s Nachts lekte er veel water weg en 

dat moest anders kunnen. Samen met de mensen van de 

missiepost in Kilangala, gerund door Moses,is de 

watervoorziening afgelopen week totaal verbetert. Drie heren, 

Klaas Auke Folkerts, Jan Postma en Jorrit Nicolaij zijn als 

vrijwilliger bereid gevonden de reis naar Tanzania te maken en 

de klus te klaren. Men is er twee weken geweest en in die tijd is 

keihard gewerkt samen met de lokale leerlingen en leraren van 

de school van de 

missiepost om de fundering te storten, het leidingwerk aan te 

leggen en de tank op te bouwen. Er is tevens een stevig dak op 

de tank gebouwd om besmetting van het water door dieren etc 

te voorkomen. Het was een klus die heel lang op zich heeft 

laten wachten door allerlei tegenslagen en onvoorziene 

omstandigheden. De tank is 1,5 jaar geleden opgestuurd en 

heeft lang in de opslag gelegen. Ondanks alle tegenslag staat 

de tank er nu en daarvoor heel veel dank aan de drie mannen 

maar natuurlijk ook aan u, die de financiering van de tank en de 

reis mogelijk hebben gemaakt. Dankzij dit alles hebben de 

mensen in het dorpje nu 24 uur per dag drinkwater tot hun 

beschikking. De volgende stap zal bestaan uit de opleiding van een tweetal loodgieters die leiding en 

fitwerk en allerlei afsluiters, kranen en regelkleppen moeten gaan onderhouden. Dat zal waarschijnlijk 

in het voorjaar plaats vinden als er weer een paar vrijwilligers 

die kant op kunnen. 

Deze klus was zoals reeds genoemd niet mogelijk geweest 

zonder uw financiële steun. Mocht u het werk van Stichting 

Water for Everyone op uw eigen wijze willen (blijven) steunen 

dan kan dat door een gift over te maken op: NL13 INGB 

00042.51.296 t.n.v. Stichting Water for Everyone.  

Namens Water for Everyone, Leo Groendijk, voorzitter. 

 

Water for Everyone heeft een ANBI status dus uw gift is 
volledig fiscaal aftrekbaar. 

www.waterforeveryone.nl        info@waterforeveryone.nl            tel: 0511 452766  bgg 058- 2846 215 

http://www.anbi.nl/

