
 

 

 

Kollum, 20 dec 2022 

Nieuws van stichting Water for Everyone 

2022 was een mooi jaar waarbij we langzamerhand afscheid hebben kunnen nemen van Corona. Water for 
Everyone is momenteel actief in Tanzania op een tweetal plaatsen. De afgelopen jaren hebben we geen 
bezoek kunnen brengen aan het dorp Kilangala waar ondanks alle beperkingen toch hard gewerkt kon 
worden aan de bouw van een tweede waterleidingsysteem in het uitgestrekte dorp. 

In 2019, tijdens een bezoek aan het dorp, hebben we besloten om , op verzoek van de bevolking, een 
tweede drinkwaterleiding naar het dorp te leggen vanuit een andere bron in de heuvel naast et dorp. Het 
was de bedoeling om meer watertappunten te maken waardoor minder ver met de zware waterkannen 
hoeft te worden gesjouwd. Een klus die door vrouwen en kinderen wordt gedaan. 

Deze zomer ben ik, samen met mijn vrouw Stien Kooistra naar Tanzania gereisd om in Kilangala de nieuwe 
waterleiding in gebruik te nemen maar ook om Stien de vrouwen in het dorp te leren breien en het spel 
korfbal opnieuw te introduceren op de basisschool. Daarvoor kwam ook onze dochter Trynke en haar 
vriendin Mercedes twee weken langs in het dorp. 

De eerste zondag van ons verblijf werd na een kerkdienst de 
waterleiding officieel geopend en kon het water uit 6 extra tappunten 
her en der in de jerrycans stromen. De bewoners waren maar wat blij 
met het water.  (Foto links) 

Stien en dochter Trynke en Mercedes waren actief met breien, korfbal 
en origami werk op de school en met clubjes vrouwen met brei-
workshops in het gebouw van de missiepost. 

African Rainbow School Sumbawanga 

In 2019 was een container met houtbewerkingsmateriaal en daarbij 
korfbalpalen, shirts van korfbalclubs Invicta en De Lauwers verstuurd en 
deze sport-spullen werden nu in gebruik genomen.   

De wol voor de genoemde brei-workshops zat ook in de container. De 
houtbewerkingsmachines zijn reeds in 2021 in gebruik genomen door de 
technische school in het dorp. 

In de container zaten ook praktijk materialen voor het scheikunde, biologie en natuurkunde onderwijs op de 
African Rainbow School in Sumbawanga, een stad op een uur afstand van Kilangala.  

Deze spullen, waaronder microscopen, glaswerk, demonstratie materialen en bijv. weegschalen zijn ook 
tijdens ons bezoek uitgepakt en na instructie in gebruik genomen door de vakdocenten van de school. De 
school maakt een moeilijke tijd door vanwege een veranderende financiering van de overheid maar hoopt 



met deze spullen toch weer extra leerlingen te kunnen 
trekken voor goed praktijkgericht onderwijs. (foto rechts: 
leerlingen aan het werk)  

Boren naar water  

Voor het komende jaar staat een nieuw project op stapel 
en wel het leren boren naar grondwater. In Tanzania is de 
regen meer en meer onvoorspelbaar en men heeft te 
maken met een kortere regentijd waardoor veel water te 
snel wegstroomt en de bodem verdroogt. Voor Kilangala en 
omgeving gaan we proberen naar grondwater te boren met een kleine boorinstallatie. Deze staat reeds in de 
opslag in Moshi (noord oost Tanzania) en wordt als alles meezit in April volgend jaar door ons geïnstalleerd 
en na een training in Moshi, overgedragen aan de technische staf in Kilangala. Voor het geven van die 
training zijn we naarstig op zoek naar een deskundige op het gebied van boren naar water. Deze zal ons 
moeten helpen om de kneepjes van het boren aan te leren. Als alles mee zit denken we dat in Juni de eerste 
boringen plaats kunnen vinden in de regio rondom Kilangala. Het water zal voornamelijk gebruikt worden 
voor de kleinschalige landbouw die door het uitblijven van de regen wordt beperkt. De boorinstallatie zal 
werk bieden aan een drietal Tanzanianen en daarme kan men zichzelf voorzien. Het ligt in de bedoeling dat 
Water for Everyone de machine op termijn over kan dragen aan de missiepost in Kilangala. De exploitatie zal, 
na een aanloopperiode door hen zelf bekostigd moeten worden. 

Donateurs 

Voor alle activiteiten zijn we afhankelijk van giften van donateurs. We danken degene onedr u die ons werk 
reeds steunen. Mocht u ons werk ook willen steunen dan kunt u maandelijks of éénmalig een gift overmaken 
op het bankrekeningnummer van Water for Everyone onderaan deze nieuwsbrief. 

Het boren naar water zal in de toekomst meer en meer nodig zijn door allerlei verdrogende effecten door de 
klimaatverandering. Dat is niet alleen merkbaar in Tanzania maar ook in ons land. De Rijn heeft dit jaar nog 
nooit zo laag gestaan. In ons rijke westen hebben we gelukkig veel kennis en financiën om een en ander op 
te vangen. Ons waterverbruik van gemiddeld 120 liter per persoon per dag (VEWIN) is in vergelijking tot de 
30 liter per gezin per dag in Kilangala behoorlijk hoog. Een gemiddeld huishouden in ons land heeft zo een 4-
6 tal tot haar beschikking. In Kilangala zijn nu voor het gehele dorp een 12 tal waterkranen beschikbaar. Dat 
is 1 per 100 inwoners!  

De kosten voor het boren naar water zijn hoog vanwege materiaal, loon en energiekosten. 
Hopelijk wilt u ons helpen dit mogelijk te maken voor de inwoners van Kilangala en 
omstreken. Water for Everyone heeft een ANBI status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.  

We willen u allen gezegende kerstdagen toewensen en een gezond en voorspoedig 2023. 

Met vriendelijke groet, 

   
 
  Leo Groendijk, voorzitter stichting Water for Everyone 
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