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Misingi nieuwsbrief nr. 2 
 

Oproep!! 
 

Ons meest actief koppel sponsors nodigt u uit!!! Een uitstekende gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten! 

 

 
 

Het Solar Pump project 
 

In onze eerste Nieuwsbrief gaven we al aan dat Misingi vzw het solar pump-project van Jan en Marleen 

ondersteunt. Nu dit project een erkenning van de Koning Boudewijnstichting op zak heeft, kunnen de 

gaspedalen ingedrukt worden... Jan en Marleen leggen het project hieronder zelf uit. In onze volgende 

nieuwsbrieven geven we jullie telkens een stand van zaken:  
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"Afgelopen zomer maakten we met ons gezin een rondreis in Tanzania en Kenia. Vooral ons verblijf in het 

dorp Endallah, weg van het toeristische pad, heeft een blijvende schram op onze ziel gezet. De mensen 

zijn erg vriendelijk en gastvrij, maar voor de rest is er een tekort aan zowat alles wat voor ons 

vanzelfsprekend is: voedzame maaltijden, schoolmateriaal, medisch materiaal, maar vooral... water. 

 

 
 

De mensen - vaak kinderen ook - moeten kilometers lopen naar een bron of handpomp om met zware 

kruiken of bidons terug naar huis te keren, in het beste geval met een fiets of een ezel om de vracht te 

dragen. 
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Was het eerst moeilijk om (de omvang van) deze moeilijke omstandigheden te kaderen, dan bleek al snel 

dat omkeren en negeren geen optie was. Wil je een groot probleem oplossen, dan moet je het in kleine 

stukjes hakken… 

We hebben daarom een concreet waterproject op poten gezet. Eerdere sponsors hebben op een 

goedgekozen plek in het dorp al een buis (borehole) tot 120m diep laten boren. Dat biedt het ganse jaar 

rond zekerheid op water, maar het water geraakt niet boven bij gebrek aan pomp… Een pomp op zonne-

energie van Davis & Shirtliff is de ideale oplossing en zorgt voor watertoevoer naar een duizendtal 

mensen. 

Toevallig konden we tijdens ons verblijf een dorpsraad bijwonen, waar onder meer de begroting werd 

besproken. Het jaarbudget voor gewone uitgaven bedroeg ongeveer evenveel als het budget voor de 

solarpomp. We hebben ons ter plekke geëngageerd om 80 procent van de solarpomp te financieren. De 

overige 20 procent moet de lokale gemeenschap zelf ophalen. Gedeeld budget is gedeeld engagement. 

Voor het project hebben we een erkenning van de Koning Boudewijnstichting  gekregen, wat fiscaal 

aftrekbare giften mogelijk maakt.  
 
Elke eurocent gaat naar ginder: door het persoonlijk contact in Endallah, kennen we nu ook de juiste 

mensen. Het geld gaat linea recta naar het project en wordt daar integraal aan besteed. Geen overhead-

kosten, geen commissies (of erger…) voor tussenpersonen, geen aanslepende papier-, taxatie- of 

administratieve strijd met lokale overheden. 
Behalve de pomp is er is meer nodig: een cabine voor bescherming van de pomp, waterreservoirs in 

kunststof, leidingen voor toevoer, kraantjes… 

 

Voor al deze kleinere onderdelen zetten we nog andere initiatieven op touw, zoals de verkoop van 

wenskaarten ( met foto’s uit Afrika), een beer4water-party, enz. Meer daarover in een volgende 

nieuwsbrief..." 
 

Een ‘Inleefreis’ van 21 leden van KVLV en Natuurpunt uit Hechtel-Eksel . 

(van 29/06 tot 12/07/2014) 
 

Zo’n 2 jaar geleden kreeg Roger een telefoontje van Lisette, een lid van KVLV uit Hechtel-Eksel. Zij had het 

verhaal van een groep leden van ‘De Kruin’ gehoord, die via Endallah v.z.w. naar Tanzania waren geweest om 

er een week te werken aan de bouw van het Mats-kleuterklasje en twee jaar later aan het kleuterklasje in Engare 

Sero. 

 Lisette belde dus om te vragen of een groepje mensen van KVLV, met onze hulp, niet iets dergelijks mochten 

doen.  

 

We zochten een taak die voldeed aan een aantal voorwaarden: 

- een meerwaarde betekenen voor de ganse gemeenschap; 

- geen werk – en dus inkomen – afnemen van de plaatselijke bevolking; 

- iets zijn wat het dorp zelf niet kon bekostigen; 

- alle kosten worden gedragen door de groep vrijwilligers; 

- samenwerking met de fundi’s van het dorp. 

 

Na overleg met Lisette en Inge, trekkers van de inleefreis, werd besloten de lagere school in een nieuw kleedje  

te steken. 

 

Deze gebouwen hadden in 20 jaar geen verf meer gezien en het dorp had niet het geld om dergelijke werken uit 

te voeren. 
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De 21-koppige groep      Een klassenblok bij aankomst 
 

 
 

 Ontmoeting op weg naar het werk    Voorbereidend werk binnen 

 

   
 

Ook de achtjarige Kobe werkte mee   Agato, chef schilderwerken, werkte met gele verf 
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De buitenmuren werden met puchi geschilderd.  Oude, gebroken, ruiten moesten worden 

De 2 blanken op deze foto waren onze specialisten  verwijderd en de fitting proper gemaakt. 

reddeleirs! 

 

 
 

 Zowel de ramen…     en luiken kregen een nieuw kleurtje 

 

 
 

Enkele mochten in het dispensarium mee helpen  Af en toe was het tijd om te rusten en werden 

met meten en wegen, het Tanzaniaanse  ‘Kind en gezin’.  vooral de kinderen vermaakt. 

 

 



Het Misingi-project loopt in samenwerking met Endallah Cultural Tours en Endallah Rijmbo. 
Misingi vzw, Van Uytvenlaan 8, 2820 Bonheiden       www.misingi.be 

In de tweede week zouden ze op uitstap gaan naar Ngorongoro en Engare Sero. 

Een vijftiental vogelliefhebbers voegden nog een derde week toe om vogels te spotten. Zij bezochten 

wildparken en meren. 

 

 

 

De groep, die alle kosten voor deze werken zelf 

betaalde, hadden via sponsoring en als medewerkers 

op Pukkelpop iets meer dan 8.000 euro verzameld. 

Door een foute levering van (te kleine) T-shirts, voor 

de medewerkers van Pukkelpop, aanvaardden wij met 

dank zo’n 200 stuks. 

Niet alleen voor de groepsfoto, maar ook dagen nadien 

werden kinderen met zo’n T-shirt opgemerkt. 

 

 

 

Zowat iedereen was echt enthousiast over de reis. Vooral het leven en werken met en tussen de mensen en de 

ongedwongenheid tussen zwart en wit heeft menigeen getroffen. 

 

 
 

 

 
 

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, laat het ons weten op info@misingi.be 


