
kunnen de dorpen Mughomba, Kitsanghirwa en Kalebya 
voorzien worden van schoon drinkwater. Het water is ook 
hard nodig voor de groenten en de gewassen om voedsel-
zekerheid te creëren.  
 
Het project ontstaan: 
Het project is ontstaan vanuit de gemeenschap en wordt 
door de locale organisatie AMA (Albanya-Rwenzori  Moutai-
neering Association) begeleid en ondersteund. De ge-
meenschap gaat het project middels arbeid ondersteunen 
en nadrukkelijk zelf de installatie beheren en onderhou-
den. Het project is door ingenieurs ontworpen, uitgewerkt 
en gecalculeerd. Het project kan in fases worden opgepakt 
en uitgevoerd. Voor de eerste fase is een bedrag van 
33.000 euro nodig. Kwataniza en Wilde Ganzen helpen bij 
het verkrijgen van de financiële middelen. 
 
 

Steun ons met een bijdrage door een bedrag te 
storten op rekeningnummer van Kwataniza 

NL31 ABNA 055 35 56 983   o.v.v. Waterproject 

 

Schilderij van plaatselijke kunstenaar met een typisch waterpunt 

 
Steun bijzonder waterproject in 
Oegandese bergen 

Even rusten voordat ze verder 
hogerop moeten 

Een initiatief van:  
Solidariteitsvereniging Kwataniza,  
Stichting Wilde Ganzen 
en AMA (Oegandese partner) 
 
Doel: 
Fris en schoon water nabij de woning 
zonder twee keer per dag een twee uur 
durende sjouw en klimpartij. Vanuit een 
hoge natuurlijke bron en op basis van 
zwaartekracht bij de  bergbewoners. 
Aanleg en beheer door de bergbewo-
ners. 
Benodigde bedrag is € 22.000,-. Wilde 
Ganzen legt daar dan € 11.000 bovenop. 

 

Steun ons met een bijdrage door een bedrag te 
storten op rekeningnummer van Kwataniza 

NL31 ABNA 055 35 56 983   o.v.v. waterproject 

Het water de berg opdragen 
vanuit het dal 

Website: www.wildeganzen.nl www.kwataniza.nl 



Water voor drie dorpen in 
de bergen van Oeganda 

Het probleem: 
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 
“Wanneer we naar de markt gaan in Bundibugyo, drin-
ken we daar water uit een kraan die non-stop loopt. Ik 
zou willen dat die kraan op mijn erf stond, ik zou geen 
druppel verspillen. Ik ben veel tijd kwijt met het opha-
len van water in diepe valleien. Een waterpunt op mijn 
erf zou mij in staat stellen te leven met waardigheid 
zonder dat ik al mijn kostbare tijd moet verspillen”. 
 
Waar: 
Deze mensen wonen in kleine dorpen, hoog in de Ber-
gen en lopen iedere dag twee uur naar het dal om water 
uit de rivier te halen. Wanneer de dorpen voorzien wor-
den van enkele waterpunten zal dat de leefsituatie van 
de mensen veel verbeteren. Handen wassen na het toi-
let en voor en na het bereiden van voedsel. De hygiëne 

Een voorbeeld van een water tankreservoir in hetzelfde berggebied 

 
zal verbeteren waardoor er minder kans op ziekte is en 
de babysterfte zal afnemen. 
De leefsituatie van deze mensen zal enorm veranderen 
wanneer zij de beschikking over schoon drinkwater heb-
ben. 
 
De watervoorziening: 
Watervoorziening is gemakkelijk te realiseren met een 
“Grafity Water Scheme” principe. Hierbij wordt het 
water hoog in de bergen van een rivierbron afgetapt en 
komt door het principe van zwaartekracht via tanks en 
pijpen bij de bewoners in de dorpen terecht.  
Daar hebben mensen via een aantal tappunten dan de 
beschikking over goed, fris water. Een waterput kan 
daar niet omdat het water te diep zit. Het water is be-
stemd als drinkwater en voor persoonlijke hygiëne. Zo 

Een voorbeeld van 
een watertappunt. 

 

Schema van het  gewenste watersysteem “Gravity scheme” 


