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Start van het waterproject 

 

       
 
Een delegatie van Kwataniza is (op eigen kosten) naar Oeganda geweest 

om de start van het waterproject mee te maken. Het geld voor de eerste 
fase is bijeengebracht en over gemaakt naar Oeganda. In de eerste fase 

wordt er een infrastructuur voor 3 dorpen aangelegd en wordt één dorp 

van water voorzien. In de tweede fase worden nog twee dorpen van water 
voorzien. 

De bewoners van de dorpen zijn meteen hard aan de slag gegaan met de 
aanleg. Iedere week zijn er 120 mensen aan het werk om stenen te 

bakken voor het maken van watertanks. Het water komt van de bergen en 
wordt opgevangen in grote watertanks om het water te zuiveren en de 

waterdruk op te vangen. Dan gaat het water via pijpleidingen naar de 
dorpen. 

Alle materialen voor de bouw moeten door de dorpsbewoners omhoog 
gedragen worden want er geen weg waar een auto overheen kan. In ieder 

dorp is al een comité opgericht van mensen die er verantwoordelijk voor 
zijn dat er geen water verspild wordt en dat er gespaard wordt voor 

onderhoud. De bewoners van de dorpen zien de aanleg van water als hun 
eigen project waar ze over kunnen meebeslissen en wat ze zelf gaan 

beheren. Het geld wat Kwataniza ingezameld heeft gaat voornamelijk naar 

materialen zoals pijpleidingen. 
Door aanleg van water gaat er veel veranderen voor de dorpsbewoners. 

De hygiëne zal verbeteren waardoor de kans op ziekten en babysterfte zal 
afnemen. Er zal ook meer water zijn voor de groentetuinen waardoor de 

voedselvoorziening verbetert. 
Kwataniza bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan het bedrag wat 

nodig was voor de eerste fase. Dit jaar gaan we voor fase twee zodat de 
andere twee dorpen ook van water voorzien kunnen worden. 
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