
1 
 

 
KWATANIZA NIEUWS 
bevat informatie over de activiteiten 
rond de vereniging Kwataniza en 
nieuws uit Oeganda. 
 
Verschijnt 2 x per jaar 
Nummer  38 juni 2018. 
Inhoudsopgave: 
1 Geef voor water in Oeganda. 
2 Crowdfunding. Wat kunt u 

doen? 
3 De huidige situatie. Watervoor-

ziening. Ontstaan van het pro-
ject. Verantwoordelijkheden. 

4 Fases in de aanpak . Conclu-
sie. 

 
Uitgave van Kwataniza nieuws: 
Deze nieuwsbrief kan worden uit-
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en Maurice Barnes. 
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Geef voor water in Oeganda 
Twee uur heen en weer lopen om water te halen, en dat 
iedere dag. Wij moeten er niet aan denken maar voor 
veel mensen in Oeganda is dit de dagelijkse realiteit. 
Daarom heeft Kwataniza besloten om mensen in drie 
dorpen in de Rwenzori bergen te helpen bij het realiseren 
van hun droom; water in eigen dorp. 
De bedoeling is om fris en schoon water in de buurt van 
de woning te krijgen. De vrouwen en kinderen hoeven dat 
niet meer iedere dag die enorme klimpartij van een paar 
uur te maken om water te gaan halen. Dit is vrij gemakke-
lijk te realiseren. Vanuit een natuurlijke bron en op basis 
van zwaartekracht kan het water naar de dorpen geleid 
worden. De mensen kunnen het zelf aanleggen met hulp 
van een ingenieur en een projectleider. Bijgestaan door 
enkele adviseurs. Wat nodig is het geld voor materialen 
zoals buizen, pijpleidingen en tanks. Hiervoor is  € 
22.000,-  nodig. Wilde Ganzen doet er dan € 11.000,-- bij 
en dan kunnen de mensen aan de slag om hun dromen 
waar te maken. 
Lees meer over dit project en achtergronden bij dit project 
in deze nieuwsbrief.  
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Crowdfunding 

Het is een hele uitdaging voor Kwa-
taniza om 33000,-- bij elkaar te krij-

gen. De bijdrage van Wilde Ganzen is 
dus meer dan welkom want ook € 

22000,-- is nog een groot bedrag. 
Daarom organiseren leden van Kwa-
taniza acties om het waterproject te 

steunen. Voorbeelden zijn: Yogales-
sen voor het goede. Opbrengst € 

265,-. Het masseren van handen 
voor het project. Opbrengst € 75,- 
Kinderen van de Junior Campus In-

ternationale school in Hilversum heb-
ben geld ingezameld door klusjes te 

doen en mee te werken aan het pro-
ject. Opbrengst 114,- . Het SOL koor 
uit Best heeft mensen een bijdrage 

gevraagd bij hun jubileumoptreden. 
Dit heeft € 477,- opgeleverd. Rwen-

zori View guesthouse vraagt mensen 
iets extra’s wanneer ze een flesje 
water kopen. Dat heeft ook al € 

500,- opgebracht. Er worden kaarten 
verkocht voor het waterproject. Op-

brengst ruim € 500,-. 
De vele acties en een donatie van 
een kringloopwinkel van € 8000,- 

zorgen er samen voor dat het bedrag 
steeds groter wordt. Momenteel heb-

ben we 79% van het bedrag bijeen. 
Er is nog een mooie eindsprint nodig 
om eind van dit jaar de € 22000,- bij 

elkaar te hebben zodat de mensen in 
Oeganda kunnen starten met de aan-

leg van water in drie dorpen. Hier-
mee worden 1500 mensen van water 
voorzien. Daarom vragen we ook uw 

medewerking aan dit project want 
iedere druppel telt. 

 
Wat kunt u doen 

Het gaat Kwataniza niet lukken om 
het waterproject bij zoveel mensen 
onder de aandacht te brengen. Daar-

voor hebben we ook uw steun nodig. 
Om te beginnen zoeken we dona-

teurs en nieuwe leden om het finan-
ciële bedrag wat nodig is te kunnen 
bereiken. Mensen kunnen hun bij-

drage storten op banknummer: 

NL31ABNA 055 35 56 983 ten name 

van Kwataniza in Amsterdam. 
Verder vragen we u om een warm 

pleitbezorger van het waterproject te 
worden. U kunt het waterproject 

aanbevelen bij vrienden, familie, uw 
kennissenkring of collega’s. Prikkel 
mensen met informatie voor een do-

natie zodat zij de informatie ook 
weer gaan delen met hun vrienden. 

Laat zoveel mogelijk mensen kennis 
nemen van het waterproject en stuur 
een link naar de website van Kwata-

niza of de doneeractie door aan 
iedereen die belangstelling toont. 

Ook kleine inzamelingsacties zijn 
welkom. Denk aan het inzamelen van 
statiegeld, iemand die een goed doel 

zoekt voor een verjaardagfeest of 
bruiloft of een potje rond laten gaan 

bij een sportclub. Zo zijn er vele ac-
ties te bedenken. Elke druppel telt 
om het bedrag bijeen te krijgen. 

Via de flitsberichten houden we u op 
de hoogte van de voortgang en de 

acties die in het land plaatsvinden. 
 

 
Junior Campusschool 
 

Kwataniza is een ANBI daardoor 
zijn giften en donaties aftrekbaar 

van de belasting. 

 

Kijk ook naar de film; geefvoor water 
in Oeganda op: www.kwataniza.nl of 
op: https://www.doneeractie.nl/geef-

voor-water-in-oeganda/-27586  
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De huidige situatie 
Jane vertelt: “Wanneer we naar de 

markt gaan in Bundibugyo, drinken 
we daar water uit een kraan die non-

stop loopt. Ik zou willen dat die 
kraan bij mij op het erf stond, ik zou 

geen druppel verspillen. Ik ben veel 
tijd kwijt met het ophalen van water 
in diepe valleien. Een waterpunt op 

mijn erf zou mij in staat stellen te le-
ven met waardigheid zonder dat ik 

mijn kostbare tijd moet verspillen”.  
Deze mensen wonen in kleine dor-
pen, hoog in de bergen en lopen ie-

dere dag twee uur naar het dal om 
water uit de rivier te halen. Wanneer 

de dorpen voorzien worden van en-
kele waterpunten zal dat de leefsitu-
atie van de mensen veel verbeteren. 

Handen wassen na het toilet en voor 
en na het bereiden van voedsel. De 

hygiëne zal verbeteren waardoor er 
minder kans is op ziekten en de ba-
bysterfte zal afnemen. De leefsituatie 

zal enorm verbeteren wanneer zij de 
beschikking hebben over schoon 

drinkwater. In de eerste fase gaat 
het om de dorpen: Mughomba, 
Kitsangirwa en Kalebya village. 

 

 
 
De watervoorziening 
De watervoorziening is gemakkelijk 

te realiseren door een grafity water 
scheme. Hierbij wordt het water 

hoog in de bergen van een rivierbron 
afgetapt en komt door het principe 
van zwaartekracht via tanks en pij-

pen bij de bewoners in de dorpen te-
recht. Daar hebben mensen via een 

aantal tappunten dan de beschikking 
over fris en schoon drinkwater. 

 

 
 

 
 

Ontstaan van dit project 
Het project is ontstaan vanuit de 
gemeenschap en wordt door de loca-

le organisatie AMA (Albanya-
Rwenzori Moutaineering Association) 

begeleid en ondersteunt. De ge-
meenschap gaat het project middels 
arbeid ondersteunen en nadrukkelijk 

zelf de installatie beheren en onder-
houden. Het project is door ingeni-

eurs ontworpen, uitgewerkt en gecal-
culeerd. Het project kan in fases 
worden opgepakt en uitgevoerd. 

Voor de eerste fase is een bedrag 
van € 33.000,- nodig. Kwataniza en 

Wilde Ganzen helpen bij het verkrij-
gen van de financiële middelen. 

 
Verantwoordelijkheden 
Hoofdbegeleider en aanvrager is het 

Abanya-Rwenzori Mountaineering  
Association (AMA). Zij maken gebruik 

van de community based approach. 
Met die aanpak wordt de locale ge-
meenschap de mogelijkheid gegeven 

om zelf direct bij het project betrok-
ken te zijn en ook als iets van hen-

zelf te zien “ownership”, waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van eigen 
menskracht, materialen en financiële 

middelen, samen met partners van 
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de locale overheid en andere organi-
saties. 

Het gaat erom dat het project uitgaat 
van de vraag en behoefte van de be-

volking, waarbij het belangrijk is om 
mensen voor te lichten, te mobilise-

ren en betrokkenheid te vergroten 
door comités te vormen met eigen 
verantwoordelijkheden. Er is al uit-

gebreid overleg met betrokken par-
tijen in dit project. 

 

 
 
Fases in de aanpak 
Fase 1 is de eerste mobilisatie en 

planning. De start van het project. 
Fase 2 is volledige mobilisatie en im-

plementatie. Op gemeenschapsni-
veau wordt gewerkt aan de construc-
tie van de waterpunten, de formatie 

en training van comités, verantwoor-
delijkheden, locale techniek, repara-

tieteams etc. Regelmatige follow-ups 
en betrokkenheid van de locale men-
sen bij de uitvoering en evaluatie van 

de project activiteiten. 
Fase 3 is de consolidatie. Het water-

project “grafity flow scheme’ gaat 
van start en ook het onderhoud on-
der verantwoordelijkheid van de lo-

cale groepen en het toezicht daarop. 

De dorpsgemeenschappen worden al-
lemaal bij het project betrokken. Dit 

om risico’s van diefstal en vandalis-
me te beperken. De mensen beseffen 

dat het heel belangrijk is om het sys-
teem goed in de gaten te houden en 

te onderhouden. Daarom zijn de 
dorpscomités, gekwalificeerd perso-
neel en financiële middelen belang-

rijk. Bij de implementie van dit pro-
ject wordt met een duidelijke mana-

gementstructuur gewerkt waarbij de 
dorpsbewoners ook duidelijke ver-
antwoordelijkheden hebben. 

 

 
 

  
Conclusie 

Deze aanpak heeft in het verleden 
goed gewerkt bij AMA. 
Het is van het grootste belang dat de 

dorpsbewoners dit zien als hun eigen 
project, waar ze belang bij hebben, 

waar ze over mee kunnen beslissen 
en dat ze zelf gaan beheren. Ze zul-
len trots zijn op het resultaat. 

 

  
 


