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Voortgang waterproject 
Zoals we in het vorige flitsbericht al vermeld hebben is het waterproject goed 

van start gegaan. Steeds meer mensen weten dat Kwataniza schoon drinkwater 
wil realiseren in drie dorpen in de Rwenzori bergen Oeganda. De mensen daar 

kunnen niet wachten. Ze zijn al begonnen met het verzamelen van materiaal en 
het bakken van stenen voor watertanks. De bewoners van de dorpen laten zien 
wat ze zelf kunnen bijdragen om het waterproject te realiseren. Actieve groepen 

in de dorpen omarmen dit initiatief en zullen zorgen voor duurzaam waterbeheer 
en sanitaire voorzieningen. 

Inmiddels is er een filmpje gemaakt om het waterproject te promoten. Het 
filmpje is te zien op de website van Kwataniza:www.kwataniza.nl 
De film staat ook op de doneersite die inmiddels in werking is. Neem een kijkje 

op: https://doneeractie.nl/geef-voor-water-in-oeganda/-27586  en deel het 
filmpje met anderen. 

U kunt zelf de mensen in Oeganda steunen door zelf een donatie te geven, al is 
het maar een klein bedrag. Ons motto is “elke druppel telt”. Je kunt ook tevens 

deze oproep doorsturen naar vrienden, familie en collega’s. Misschien ken je 
mensen die iets te vieren hebben en nog een goed doel zoeken, denk aan een 
bruiloft of verjaardagsfeestje. 

   
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.  
 
Acties 

Er zijn al mensen in actie gekomen voor het waterproject. Zo heeft Kwataniza op 
een wereldmarkt gestaan tijdens de global goals week bij de fairtrade winkel in 

Eindhoven. Twee mensen hebben daar handen gemasseerd voor het goede doel. 
Dat heeft 75 euro opgeleverd voor het waterproject. Een mooi resultaat. 
 

  

http://www.kwataniza.nl/
https://doneeractie.nl/geef-voor-water-in-oeganda/-27586


Yogapraktijk Ingrid Noy heeft yogalessen geven voor het project. Op 25 april was 

de opbrengst van 3 yogalessen bestemd voor het waterproject. Dat heeft bij 
elkaar 265 euro opgebracht. 

In Oeganda verkoopt Ineke water aan gasten in het guesthouse. Ineke vraag de 
gasten om 1000Ush extra te betalen en dat extra geld gaat ook naar het 
waterproject. 

 

   
 
Dit zijn voorbeelden van kleine acties die mensen willen doen om de wens; 

schoon drinkwater in eigen dorp van mensen in Oeganda te kunnen vervullen. 
Met deze acties vragen we aandacht voor de leefsituatie van mensen in 
Oeganda. Wij kunnen ons haast niet voorstellen hoe het is om geen water te 

hebben. Daarom zijn we blij dat we iets kunnen doen om de leefsituatie van de 
mensen in de bergen te verbeteren en menswaardiger te maken. 

Wilt u ook wat doen en hebt u hulp of folders nodig? Mail dan even naar 
Kwataniza@planet.nl  
  

Mensen steunen het waterproject 
We hebben ook verschillende mensen gevraagd 

waarom zij het waterproject steunen. Hier Tjeu 
aan het woord. 

Tjeu: “Ik steun het waterproject omdat het veel 
problemen oplost. Zo hebben vrouwen meer tijd 
voor andere dingen en worden ze niet lastig 

gevallen door mannen wanneer ze water halen”.  
 

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  

€ 7300,- opgehaald voor het waterproject. 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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