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Project Abéné Senegal
Het project Abéné loopt inmiddels al negen jaar en al die tijd heeft u
kunnen lezen hoe de watervoorziening in het dorp snel tot stand is
gekomen en hoe het drinkwaterbedrijf Casameau langzaam is gegroeid in
technisch en organisatorisch opzicht.
Vooral de financiële administratie vergt tot op de dag van vandaag veel
aandacht en is nog onvoldoende. Op dit moment kan Casameau nog niet
zonder onze hulp zelfstandig verder. Toch zal dat over 3 jaar wel moeten.
Want die doelstelling heeft de stichting zich gesteld. In 2015 moet
Casameau voldoende technische vaardigheden, kennis en financiële
armslag hebben om onafhankelijk van externe hulp te groeien. Om dit
doel te bereiken heeft de stichting besloten om de inspanningen te
verhogen. Tot nu toe vonden jaarlijks twee werkbezoeken plaats van
maximaal twee weken. Die perioden zijn tekort om blijvende vooruitgang
te boeken. Gekozen is om een vrijwilliger 3 x voor een periode van een
maand met korte tussenposen uit te zenden. We zijn blij dat Albert
Horzelenberg, gepensioneerd met veel Afrika ervaring, bereid is gevonden
om ons hierbij te helpen. In april is hij voor de eerste keer in Abéné
geweest en heeft gedurende een maand intensief met de directeur en de
boekhoudster van Casameau samengewerkt. Dit bezoek is van beide
zijden zo goed bevallen dat volgende bezoeken zullen volgen.
Positief nieuws is te melden over de container met waterleidingmaterialen
voor Abéné en andere dorpen in Zuid-Senegal. De container is begin juni
zonder grote problemen en extra kosten in Abéné gearriveerd. Met de
materialen wordt de drinkwatervoorziening in Abéné uitgebreid naar twee
naburige dorpen, in Kataba wordt een nieuwe drinkwaterwinning
gerealiseerd en in Diouloulou en Kafountine wordt de winning en productie
uitgebreid.
Al deze werkzaamheden zijn niet mogelijk zonder uw steun, De Wilde
Ganzen, die voor dit project een premie hebben toegekend, en de vele
sponsoren.
Als u wilt bijdragen aan het project Senegal fase II kunt u uw bijdragen
storten op rekening 40.000 van Wilde Ganzen o.v.v. water en sanitatie
activiteitennummer 2011.675
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Op de foto:
monteur John van het waterbedrijf Casameau te
Abene

Vietnam
Onder het motto “90 ton voor Truong” zijn 3 containers gevuld met
allerhande drinkwatermaterialen begin juli naar onze ex-collega in
Vietnam gezonden. In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen hoe
Truong Ngo in 2005 teruggekeerd is naar zijn vaderland en daar een
drinkwaterbedrijf is gestart. De stichting heeft Truong geholpen bij de
opstart van zijn bedrijf met ontwerp, bouw en levering van materialen
voor zijn eerste productiebedrijf.
Ook de jaren erna zijn we hulp blijven leveren en hebben we vele
bezoeken gebracht. Intussen heeft Truong een florerend bedrijf dat
drinkwater levert aan de allerarmsten in de Mekong delta. De materialen
die nu geleverd zijn, zijn bedoeld voor Tan Kim, een stadje met 14.000
inwoners ca. 30 km ten zuiden van Saigon, waar ongeveer de helft van de
bevolking nog niet is aangesloten op het drinkwaternet. Met de middelen
wordt de drinkwaterproductie verhoogd van 40 tot 150 m3/uur en de
dekkingsgraad verhoogd tot 90 %.
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Project Arseenverwijdering in Servië
Over het project in Servië zijn ook goede berichten te melden. De
drinkwaterinstallatie voor arseenverwijdering is opgebouwd in Backi
Vionogradi, een dorpje met 1.500 bewoners in het noorden van Servië
met het hoogste arseengehalte in Europa. De fundering en de opbouw van
de installatie zijn gerealiseerd door het waterbedrijf van Subotica,
waaronder dit dorpje ressorteert. Vrijwilligers van de stichting hebben
gezorgd voor de elektrische aansluiting en het in bedrijf stellen van de
installatie. De komende maanden zal de installatie moeten bewijzen dat
het arseengehalte tot onder de norm wordt verwijderd. En als dit het
geval is - en wie twijfelt daaraan - dan wordt de installatie eind 2012
overgedragen aan het drinkwaterbedrijf van Subotica en drinken de
mensen in Backi Vinogradi voor het eerst gezond drinkwater.

de loods waarin gewerkt werd

Proefopstelling in Zrenjanin

gedeelte van de opstelling

de groep: Casper, Erik, Bert, Gerard, Henk
(Karel, was al vertrokken)
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Drinkwater en sanitatie in Drochia, Moldavië
Ondanks de grote inspanning van vorig jaar om de drinkwatervoorziening
op een hoger plan te krijgen, zijn we er nog lang niet. De drinkwatervoorziening heeft na een opleving toch weer terugval zowel in productiecapaciteit als in uren van levering. Daarom is even pas op de plaats
gemaakt met de plannenmakerij voor de volgende fase. Bij dit soort
ontwikkelingen zorgt vooral de taalbarrière voor een moeizame analyse
van de situatie en de belangrijkste oorzaak. Een bezoek, nog deze zomer
gepland, zal meer opheldering moeten geven.
De spuitzuigcombi-truck, geschonken door de firma Van der Valk de
Groot, is na de noodzakelijke winterberging alsnog op transport naar
Drochia. Momenteel halverwege gestald in Boedapest als onderdeel van
een combinatie van twee transporten, wordt het 2e deel van het transport
georganiseerd door het Waterketenbedrijf Apa-Canal zelf. Binnenkort zal
de wagen in Drochia aankomen. Hierna zal er een missie gestart worden
waarbij een trainer van Van der Valk de Groot de medewerkers van ApaCanal zal leren hoe de riolen van Drochia weer slibvrij te krijgen.

Spuitzuigcombi vertrekt uit Kampen richting Drochia

In de afgelopen tijd zijn er meerdere transporten gedaan door transportbedrijf Edink uit
Kampen. Edink heeft hierbij meerdere keren transporten gedeeltelijk weten te
sponsoren.
Wij willen transportbedrijf Edink hiervoor hartelijk bedanken.
Ook zijn we veel dank verschuldigd aan Wildkamp BV. Zij heeft ons het afgelopen jaar
meerdere leidingmaterialen geschonken.

Twee schenkingen
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Naast een aantal “kleine” giften en donaties willen we hier graag melding
maken van twee grote giften:
Voor het project Senegal fase II heeft de Stichting Agro Casa een bedrag
van € 21.500 beschikbaar gesteld. In fase 1 hebben Agro Casa en Water
is our World samen opgetrokken om de watervoorziening in Abéné te
realiseren.
Agro Casa is momenteel bezig om haar projecten in Abéné en omgeving af
te ronden en de ondersteuning aan Abéné te beëindigen.
Door deze bijdrage was het voor Water is our World mogelijk een
container met materiaal naar Senegal te sturen.
Stichting Agro Casa hartelijk dank voor de langdurige samenwerking en
uw bijdrage!!!
De andere grote gift was afkomstig van de Soroptimisten Hattem Epe.
Deze organisatie heeft in fase I van het project Senegal een groot
gedeelte van de opleidingskosten voor haar rekening genomen.
Ondertussen gingen de Soroptimisten verder met het werven van fondsen
voor het project Senegal. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een
bijdrage van 5000 euro waardoor de totale bijdrage van She op € 13.250
is gekomen. De bijdrage van € 5.000 is bestemd voor project Senegal fase
II. Dames van She hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid!!!

Foto: overhandiging bijdrage Soroptimisten Hattem Epe

Inzet
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Er is veel, heel veel werk verzet het afgelopen halfjaar. Circa 120 ton
materiaal is geladen en afgevoerd om in ontwikkelingsgebieden in te
zetten.
Die 120 ton krijgen vrijwilligers ongeveer 5 à 6 keer in handen: bij het
demonteren, bij het vervoeren naar het magazijn, het gereed maken voor
hergebruik, opslaan in het magazijn, uit het magazijn halen en klaar
zetten bij de container en het opbergen in de container.
Er zijn dan ook meerdere vrijwilligers die welhaast roofbouw op hun
lichaam hebben gepleegd. Goed dat er nu vakantie is.
Beste mensen hartelijk dank voor al jullie inzet!!!
Vooruitblik
Wat staat de stichting het komende halfjaar te doen?
- We hopen het project in Servië te kunnen afronden;
- een missie naar Drochia, Moldavië ter ondersteuning van zowel
drinkwater als riolering;
- mogelijk gaan we Troung helpen in Vietnam;
- bijdragen verzamelen voor project Senegal fase II;
- drie missies naar Senegal voor het ondersteunen van administratie en
directie en het voorbereiden van de uitbreiding van de
watervoorziening;
- vervolg van de voorbereidingen voor de vestiging van de Stichting in
Mozambique, waar de stichting zich in samenwerkingsverband gaat
bezighouden met het uitbreiden van watervoorzieningen en het herstel
van bestaande watervoorzieningen.
Omdat de activiteiten veelal door vrijwilligers uitgevoerd moeten worden
is het niet altijd even gemakkelijk om e.e.a. te plannen. De stichting gaat
zich ook het komende halfjaar voor de volle 100 % inzetten om een aantal
zaken te realiseren.
Als u de stichting wilt steunen door ook de handen uit de mouwen te
steken (bijvoorbeeld bij het werven van donateurs, het organiseren van
activiteiten of het schoonmaken van materialen) stuur een mailtje via
onze website en we nemen contact met u op om eventueel afspraken te
maken.
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