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Waterproject 
Op 11 maart is het waterproject van Kwataniza aan de leden gepresenteerd en 

officieel van start gegaan. Mensen in drie dorpen hoog in de Rwenzori bergen 
hebben als wens; water in eigen dorp. We willen deze wens graag in vervulling 

laten gaan. Omdat de dorpen hoog in de bergen liggen, kan er geen waterput 
gemaakt worden. Het water zal van een brede waterval afgetapt worden en via 
tanks en buizen naar de dorpen geleid worden. Ieder dorp zal drie waterpunten 

krijgen. Nu lopen vrouwen iedere dag 2 uur heen en twee uur terug om in het 
dal water te halen. Als er water in de dorpen is zal dit het leven van vrouwen een 

stuk gemakkelijker maken. De hygiëne zal toenemen en er zal minder 
babysterfte zijn. 
 

   
 

Steun van wilde ganzen 
Er is in totaal € 33000,- nodig om dit voor 

elkaar te krijgen. Gelukkig heeft Wilde 
Ganzen zich bereid verklaard om het geld 
wat Kwataniza bijeen brengt met 50% aan 

te vullen. Dat betekent voor ons dat we nog 
€ 22000,- moeten inzamelen.  

 
Ambassadeurs  
Zonder uw hulp gaat het niet lukken om zoveel geld bijeen te krijgen. Daarom 

zoeken we ambassadeurs of mensen die Kwataniza willen helpen. Een 
ambassadeur is een warm pleitbezorger voor het waterproject en beveelt het 

project aan bij vrienden, familie en kennissen. Prikkelt mensen met informatie 
voor een donatie zodat zij de informatie weer gaan delen met hun vrienden. 
Een ambassadeur kan ook zelf een actie op touw zetten om geld in te zamelen 

voor het waterproject. Laat even weten wanneer je een goed idee hebt. We 
kunnen ook folders met info sturen zodat u die kunt verspreiden bij activiteiten. 

Wil je ook ambassadeur worden? Geef dan je naam en mailadres door aan 
Kwataniza@planet.nl  
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Acties 

Er zijn al mensen in actie gekomen voor het waterproject. Zo heeft de 
Internationale Junior campus school in Hilversum in groep 3 en 4 een inzameling 

gehouden voor het waterproject. De kinderen hebben thuis klusjes gedaan en 
het geld wat ze verdienden in een pot voor het project gedaan. Op school is 
gewerkt met het thema water in Nederland en in andere delen van de wereld. 

Deze actie heeft € 113,86 opgeleverd. Een supergoed resultaat van de kinderen. 
Het koor SOL in Best heeft zijn 5 jarig jubileum gevierd met een grandioos 

optreden. Tijdens het optreden heeft ambassadeur van Kwataniza Hans Berkers 
verteld over het waterproject en gevraagd te doneren. De leden van het koor en 
hun gasten zijn erg gul geweest. Er is deze avond een mooi bedrag van € 447,- 

opgehaald voor het waterproject. 
 

  
 
Mensen steunen het waterproject 

We hebben ook verschillende mensen 
gevraagd waarom zij het waterproject 

steunen. Hier laten we als eerste Ineke 
aan het woord. 
Ineke: Zonder water geen drinken, eten en 

groei van mensen, dieren en gewassen. 
Water is geen vanzelfsprekendheid voor 

mensen hoog in de Rwenzori bergen. Over 
steile bergpaadjes zijn ze uren kwijt om in 
het dal water te halen. Dat moeten ze in 

zware gele jerrycans weer naar boven 
dragen. Ik steun het waterproject om het 

leven van de bergbewoners gezonder en 
menswaardiger te maken.  
 

Meer informatie 
Regelmatig zullen mensen op facebook aangeven waarom zij het waterproject 

een warm hart toe dragen. Houdt u daarom de website en facebook in de gaten 
en volg hoe het verder gaat met het waterproject. Ook zullen we iedere maand 
even laten weten hoe de financiële stand van zaken is. Op dit moment is er al  

€ 6850,- opgehaald voor het waterproject. Dit is mede te danken aan mensen 
die een supergrote donatie gedaan hebben. Alle mensen hartelijk dank voor uw 

steun en donaties. Kwataniza is een ANBI. Dat wil zeggen dat uw giften en 
donaties aftrekbaar zijn van de belasting. 
NL31ABNA 055 35 56 983 o.v.v. waterproject. 
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