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Misingi nieuwsbrief nr. 07 
 

De website werd de laatste keer bijgewerkt op 12.10.2015 

 

Het Solarpomp-project 
 

De foto’s van dit project zijn terug te vinden in de fotogalerij ‘solarpomp.misingi.be’.  

 

1. Verslag van het werfbezoek door de familie Vandenbroeck 
 

In augustus 2015verbleven we met onze familie (Guy, Ann, Bram en Simon) enkele dagen in het gastvrije 

Endallah bij John Mahu en werden op 18 augustus door John zelf meegenomen naar ‘de borehole’.  
 

Het vorig jaar geboorde boorgat met een diepte van 120 m (waterniveau op 80 m) werd uiteindelijk 

weerhouden na mislukte pogingen om in een hoger gelegen wijk meer grondwater te vinden.  
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De assemblage van de draagstructuren waarop de 

waterreservoirs zullen rusten was nagenoeg 

afgerond. Twee van de drie structuren waren 

voltooid en de derde ging in de daaropvolgende 

dagen klaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie draagtorens hebben een hoogte van 6 meter 

en worden1 meter diep met beton verankerd 

worden in de grond. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De waterreservoirs met een capaciteit van 10.000 

liter elk, zullen dus 5 meter boven de begane grond 

uitsteken, wat overeenkomt met een drukopbouw 

van 0,5 bar. 

 

Er is geopteerd om te werken met drie afzonderlijke, 

onderling verbonden, tanks om bij een aardbeving 

(risicogebied) de impact en mogelijke schade te 

spreiden. 
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De helft van de zonnepanelen was reeds ter plaatse samen met al het benodigde materiaal, uitgezonderd de 

pomp. De resterende zonnepanelen en pomp gin g John ophalen in Arusha in de dagen volgend op ons bezoek. 

 
 

Als alles goed ging kon men beginnen pompen ergens halfweg september. Bij onze thuiskomst hebben we 

echter vernomen dat de werken omwille van een arbeidsongeval tijdelijk zijn stilgelegd.  
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2. Fietsen voor een solarpomp 

 

Ines Lesire en Lukas Theunis beklommen in juli 2015 de Mont Ventoux. Op een hete zomerdag kostte het hen 

bloed, zweet en (bijna) tranen, maar met de vleugels van de vlinders in hun verliefde buik geraakten ze samen 

boven. Sponsors steunden dit ondernemende duo en de Misingi solarpomp voor een bedrag van 761 euro.  

 
 

Bedankt Lukas en Ines! Bedankt sponsors! 

 

3. Beer for water: hou de datum vrij! 
 

Op 12 december organiseren we een evenement ten voordele van het solar pump project: ‘Beer for water’! 

Meer info volgt in onze volgende nieuwsbrief.  
 

Het solar pump project kan je steunen door overschrijving op rekeningnummer  

BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 128/2750/00078. 

Die gestructureerde mededeling is vereist voor de toewijzing van het gestorte geld aan dit project.  

 

Het Dispensariumproject 
 
Op donderdag 24 september 2015 vertrokken Miet Grosemans, Monique Coenen, Sonja Grosemans en Anna 
Geernaert naar Tanzania. Zij gingen aan de slag in het dispensarium van Endallah, hielpen mee bij het 

installeren van een stroomkring via zonnepanelen en het schilderen van het gebouw. Om dit te verwezenlijken 
zamelden ze 2.246,5 euro in.  
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De dag na aankomst kochten de vier dames samen met Dokter Simpa Wilson en Fundi Joseph, in Arusha, het 
benodigde materiaal. Tot 14.30 uur gingen ze winkel in winkel uit om de bestellingen op te halen en te betalen.  

De Landcruiser geraakte zodanig gevuld met materiaal (voor de solar installatie en 3 maand aan medicijnen) 
dat een extra Landcruiser naar Karatu moest om de verf op te halen. Uiteindelijk kwamen ze om 21 u in 

Endallah aan. 
 
Op maandag installeerde Joseph de zonnepanelen en batterijen zodat diezelfde dag al stroom beschikbaar was. 

Aldus kon de rest van de week gebruikt worden om de draden te trekken voor de lampen en stopcontacten in 
het hele gebouw, zowel binnen als buiten.  

 

 
 

 
 
De dames schilderden de binnenkanten van het gebouw, onder leiding van hoofdfundi Agato en fundi Abelli en 

Dominique. Er werd hard gewerkt, maar ook veel gezongen, zodat na twee dagen de ramen buiten konden 
geschuurd en geschilderd worden, terwijl Agato & Co de buitenmuren van de westelijke vleugel reddelde (het 
projecteren van verf, vermengd met zand en kleurstof tegen de muur).  
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Tussen zijn consultaties kwam Dr. Simpa even helpen en vooral, zo kennen we hem, iedereen opjagen. Op 

donderdag slaagde hij er in om de fundi’s, met het excuus dat er nu toch licht was, te laten doorwerken tot 21 
uur. De dames waren doodop van een ganse dag werken en lieten zich niet in de luren leggen. De buren 

verontschuldigden zich omdat ze zo hard moesten werken met de woorden: Poleni, poleni. Asante lakini 
hakuna matata (dank u wel, maar geen probleem) antwoordden ze. 
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Miet, Monique, Sonja en Anna waren zeer tevreden met het resultaat en het feit dat Dr. Simpa weer een stap 
dichter is bij zijn droom: Een Medical Care Center.  

 

 


