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Misingi nieuwsbrief nr. 12 
 

1 Volg Misingi vzw op onze nieuwe website en Facebookpagina 
 
Onze nieuwe website: www.misingi.be is de gloednieuwe website van Misingi vzw . Je vindt er alle info over onze 
projecten en onze werking alsook alle reeds verschenen nieuwsbrieven. We updaten hem regelematig, neem dus zeker 
eens een kijkje! 
 
Misingi vzw volgen op facebook: wie nog snellere updates wil en het reilen en zeilen van onze projecten op de voet wil 
volgen, kan voortaan terecht op onze facebookpagina: www.facebook.com/misingi/. We posten er wekelijks updates 
voorzien van foto’s en/of filmpjes. Wordt volger van onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 
 

2 MAJI: het water stroomt! 

Het Maji-project draait ondertussen op volle toeren en we konden al enkele mooie resultaten boeken: 

Zover staan we al… 

Fase 1: Boring. Op zaterdag 5 november 2016 gingen de boorwerken van start. Op maandag 7 november leverde dit 
reeds een eerste positief resultaat op: water! Maji! In de loop van de weken die daarop volgden werd het boorgat 
gestabiliseerd, verstevigd en afgewerkt. De testresultaten waren zeer bemoedigend: een debiet van 13.000 liter per uur 
en een zichzelf snel herstellende watertafel. Het boorgat werd vervolgens verzegeld in afwachting van de installatie van 
de pomp. Waterstalen werden voor analyse naar Arusha Urban Water Supply and Sewerage Authority gestuurd. Op 25 
november werd het water officieel goedgekeurd voor consumptie. 
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Fase 2: Verbinding met het reeds bestaande netwerk. Begin januari werden de pomp en de pvc-leidingen besteld bij RIL 
Solutions. In de loop van februari werd het materiaal geleverd en begonnen de inwoners van Endallah onder supervisie 
van ENDAWASU met het manueel uitgraven van de kanalen en het ingraven van de leidingen. Begin maart kon deze fase 
voltooid worden. 

                  

Fase 3: Topografisch onderzoek. Na de succesvolle realisatie van het boorgat en de relatief eenvoudige verbinding van 
het boorgat met het bestaande netwerk, werd een topografische analyse uitgevoerd die half april resulteerde in een 
definitief, gedetailleerd projectplan. Ziehier het projectplan in enkele feiten: 

 
Projectperiode: oktober 2016 – december 2018 
Geraamde totale kostprijs: 185.000 EUR 
Aandeel Misingi:120.000 EUR (65%) 
Cofinanciering:Endallah village, Karatu district en ENDAWASU: 65.000 EUR (35%) 
Begunstigden:de 5.000 inwoners van Endallah 
 
Te realiseren: 
Ca. 135 m. boring + installatie Grundfos SP-40 7,5 KW waterpomp en pomphuis met omheining, 
elektriciteitstoevoer, constructie nieuwe stenen opslagtank (100 m³) op een heuvel (hoogte: 1511 
m.) in Shangit (wijk van Endallah) + verbinding met pomp (1,7 km), verbinding pomp met bestaand 
netwerk en bestaande stenen opslagtank Endallah village (1,5 km), verbinding van bestaand 
netwerk met bestaande stenen opslagtank Endallah Secondary School (0,5 km), 2 nieuwe 
distributielijnen vanaf hoofdopslagtank (5,2 km), 2 aftakkingen vanaf de bestaande distributielijn 
(2,9 km), 11 nieuwe distributiepunten 
 
Coördinatie: Elibariki A. Dimme (Endallah – ENDAWASU) en Steven Andries (Misingi vzw) 
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Fase 4: Plaatsing waterpomp en bevoorrading bestaand netwerk. In mei 2017 werd de waterpomp geplaatst en getest. 
In juni stelde ENDAWASU, in afwachting van de komst van het door de overheid beloofde elektriciteitsnetwerk, een 
zware generator ter beschikking die op 25 juni 2017 het eerste water uit de nieuwe borehole door het oude circuit 
stuwde. De bestaande opslagtank in Endallah werd op amper 4 uur volledig gevuld. Daarmee is er een definitief 
gekomen aan het huidige waterprobleem, namelijk het droog komen staan van de opslagtank van het bestaande 
netwerk bij weinig regenval of technische mankementen aan de lange toevoerlijnen. Het eerste grote projectonderdeel 
is daarmee afgerond.  

   

Fase 5: Constructie nieuwe stenen opslagtank. Met deze fase werd het startschot gegeven voor het tweede grote 
projectonderdeel: de bouw van een nieuwe grotere opslagtank in Shangit en de aanleg van nieuwe distributielijnen en 
distributiepunten.  
Karatu District stelde een aannemer aan die midden juni startte met de bouw van een 100 m³ stenen oplsagtank. Deze 
tank wordt op een hoogte van 1511 meter gebouwd en zal via gravitatie de nieuw aan te leggen distributielijnen 
bevoorraden. Daarvoor moet ze uiteraard eerst ook nog aangesloten worden op de nieuwe waterpomp. De 
funderingswerken voor de opslagtank werden inmiddels afgerond. 
 

  

Wat staat er de komende maanden te gebeuren? 

Het is onze bedoeling om het MAJI-project tegen eind 2018 te voltooien. In de loop van de komende maanden zal de 
opslagtank voltooid worden en wordt er werk gemaakt van het verbinden van de nieuwe opslagtank met de waterpomp. 
Aan de opslagtank zal meteen ook een eerste nieuw distributiepunt worden geïnstalleerd. Zodra de nieuwe opslagtank  
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verbonden is met de waterpomp kunnen de inwoners van Shangit dus bij dit distributiepunt water komen halen en 
wordt de afstand die ze normaliter moeten afleggen tot het centrum van Endallah meteen drastisch ingekort. In de loop 
van 2018 zullen dan de twee nieuwe distributielijnen aangelegd worden. 

Hoe kan je ons een steuntje in de rug geven? 

Een ambitieus waterproject als ‘Maji’ kost handenvol geld. De kost voor Misingi vzw bedraagt 120.000 euro. Misingi vzw 
sprak haar zorgvuldige opgebouwde reserves aan om dit eerste projectonderdeel tot een goed einde te brengen en ook 
de lokale gemeenschap en Karatu District deden hun duit reeds in het zakje.  Dat neemt niet weg dat we nog flink wat 
fondsen moeten verzamelen. We gaan daarbij stap voor stap te werk en rekenen daarvoor op trouwe sponsors zoals 
jullie, op nieuwe sponsors, op bedrijven en op scholen.  

Ons project financieel ondersteunen kan door zelf een financiële bijdrage te leveren of door ons sponsors aan te reiken. 
Bedrijven die verantwoord maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel dragen en scholen met een hart voor het 
Zuiden zijn vaak op zoek naar sterke projecten om te ondersteunen. Hoewel we zelf redelijk wat contacten hebben, 
breiden we ons netwerk graag uit en zijn we steeds op zoek naar sympathisanten die ergens een voet tussen de deur 
hebben. Het zijn immers deze persoonlijke contacten die vaak het verschil maken en een bedrijf of school over de streep 
trekken. Kijk op onze website wat we projectpartners kunnen aanbieden en contacteer ons zeker mocht je een bedrijf of 
school kennen waar we ons project mogen gaan voorstellen. Elke sponsoring is, hoe klein ook, komt van pas. 

Zelf sponsoren? 
Stort je bijdrage op rekening van de Koning Boudewijnstichting:  
IBAN: BE10 0000 0000 0404  -  BIC: BPOTBEB 
Verplichte gestructureerde mededeling: 128/2939/00025 

3 Het Moringaproject 
 
Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het Moringa project van de Private Stichting John Schrooten / 
JSFoundation, reisde Moringa-projectleidster Karen eind maart naar Tanzania om er de voortgang van het project te 
bekijken. Exact 1 jaar eerder werden immers de eerste Moringabomen geplant en werd de plantenkwekerij aangelegd. 

Karen ging er ook op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en zat vele uren rond de tafel. Maar ze was vooral 
actief op het terrein: 
- veldwerk: het aanplanten van moringa, het snoeien van de bomen en onderhouden van onze eigen plantage. 

              

- samenwerking met Clement Kingo die sinds december vorig jaar instaat voor de dagelijkse opvolging van het project.  
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- een bezoek aan de 4 middelbare scholen van Endamarariek ward die alle Moringa aanplantten en ervaren hoe de 
leerkrachetn hun studenten bij het project betrekken.  
 
- lesgeven aan de middelbare school over Moringa en het gebruik ervan. Momenteel hebben de middelbare scholen 
ongeveer 800 bomen aangeplant.  
 
- beluisteren van het ‘Moringalied’ en ontmoeting met de lokale artiest die het lied speciaal voor dit project 
componeerde. Het is een originele manier om de boom en het gebruik ervan te promoten. 
 
- organisatie van 'Tree planting day'. Onder de aanwezigen waren een aantal mensen van de Karatu Council, alsook 
dorpshoofden, directeurs van de scholen, leerkrachten die meewerken aan het project, pers, en studenten. Naast de 
noodzakelijk speeches van een aantal vooraanstaanden leverden ook de studenten van de Florian school, waar het 
event plaatsvond, een bijdrage. Nadat de artiest zijn Moringalied had gebracht, plantte het voltallige gezelschap een 
100-tal Moringabomen. Dat harde werk werd beloond met een echte Moringalunch. Om de dag af te sluiten werd nog 
een bezoekje gebracht aan het nieuwe kantoor en de plantage.  

    
 
- Start met de verkoop van de Moringabomen die in de eerder opgestarte plantenkwekerijen werden opgekweekt. Na 
de aankondiging van de verkoop tijdens de dorpsmeeting in Bassodwich, kwam een truck vol met jonge planten 
aanrijden. Boeren konden op die manier hun eigen Moringabomen aanschaffen.  

           

Natuurlijk brengt het project ook de nodige uitdagingen met zich mee. Eerst liet de regen op zich wachten waardoor er 
niet kon aangeplant worden. Vervolgens viel hij zo massaal dat je met de wagen nergens meer geraakte en alle boeren 
naar hun eigen veld snelden om aan te planten. En hoe overtuig je ten slotte een groep mensen met een beperkt 
inkomen om te investeren in een product waar voorlopig nog geen markt voor bestaat? Gelukkig zijn er de Leuvense 
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studenten van Academics For Development die zich tijdens de zomervakantie alvast over die laatste vraag zullen buigen! 
Zeker is niettemin dat in amper 1 jaar tijd al heel wat werd bereikt. Dat doet het beste verhopen voor de toekomst.  

Wie het project van nabij wil volgen, vindt de meest actuele updates op de Facebookpagina van het project: 
https://www.facebook.com/jsfoundation.be/  

 

4 Scholen voor Misingi 
 
Ursulinen Mechelen 
Van 18 februari tot 4 maart trok Barbara samen met 3 andere leerkrachten en 10 studenten van Ursulinen Mechelen op 
inleefreis naar Tanzania. De bedoeling van deze inleefreis was om Vlaamse studenten en leerkrachten kennis te laten 
maken met hun collega’s in een Tanzaniaanse middelbare school. Het werd een heftige ervaring die nog lang zal 
nazinderen. Daarnaast zamelden de leerlingen van Ursulinen Mechelen ook geld in om 20 inox- tafels en 40 inox- 
banken aan te kopen voor de refter van Endallah Secondary School.  Het resterende bedrag werd geschonken aan 
Misingi vzw. 
 

       
 
Sint-Lambertusschool Muizen 
Op dinsdag 28 maart stapten 240 leerlingen van de Sint-Lambertusschool in Muizen (www.sint-lambertusschool.be) hun 
vastenvoettocht. Reeds meer dan 10 jaar is de school een vaste sponsor. Ook dit jaar was een deel van de opbrengst (€ 
1055,22) voor Misingi.   
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Vrije Basisschool de Parel uit Mechelen 
Als vastenproject koos de vrije basisschool de Parel uit Mechelen (www.deparel.eu) het Maji (water) project. Vincent gaf 
in elke klas een workshop en de leerlingen lieten zich tijdens hun vastenvoettocht per kilometer sponsoren. Dat leverde 
het mooie bedrag van maar liefst € 3515 op.  

 

 

  

 

 

 

 

 
WAVO uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
Ook WAVO trok de stapschoenen aan voor Maji. Na een workshop door Kathleen en Steven trokken zij, voorzien van 
watervaten, op pad ter gelegenheid van Wereldwaterdag. Hun initiatief leverde maar liefst 5300 euro op! 

                                      

Endallah Secondary School 

Tijdens de paasvakantie vertelde Vincent aan de leerlingen van Endallah over de workshops en de stappende Vlaamse 
leeftijdgenootjes. De leerlingen van Endallah Secondary School gingen niet op vastenvoettocht. Voor hen zijn 
voettochten van die afstand immers sowieso dagelijkse kost. 

 

5 Misingi 5 dagen op RTV 
 
In april trok een groep oud-chiroleiding naar Endallah. Onder hen, Jeroen Van  der Auwera, een journalist van RTV die 
een reportage maakte over Endallah en Misingi vzw. Neem hier een kijkje indien je de reportages gemist hebt: 
http://www.rtv.be/programmas/muizen-tanzania 
 
 


