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1 Eindejaarsactie 
2017 was voor Misingi een succesjaar! Zoals je ook al kon lezen op onze Facebookpagina en 
op onze website, is Maji – ons waterproject – op kruissnelheid (zie verder)! Zes van de tien 
geplande fases zijn inmiddels achter de rug en de impact op het leven van de inwoners van 
Endallah is nu reeds enorm. 2017 zal de geschiedenis ingaan als het eerste jaar dat er ook 
tijdens het droge seizoen permanent water was. Geloof ons, je kan je niet inbeelden wat dit 
voor de doorsnee inwoner van Endallah betekent!  
 
Maar we zijn er nog niet… Eind 2018 willen we het glas heffen op de afronding van een ge-
slaagd en baanbrekend project. Daarvoor moeten we nog een achttal kilometer netwerk 
aanleggen en 10 bijkomende distributiepunten bouwen. Op die manier zal het hele dorp vlot 
toegang hebben tot zuiver en gezond water. En dat zal een wereld van verschil zijn… 
 
En daarvoor rekenen we op u! Na de zware investeringen van het voorbije jaar is onze reke-
ning immers zo goed als leeg.  
 
Je kan ons op 3 manieren steunen: 
 

1. Doneer nog voor het einde van 2017 en ontvang een fiscaal attest dat je een forfai-
taire belastingaftrek van 45% oplevert 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project. Zodra je Misingi 
op jaarbasis met minstens 40 EUR ondersteunt, ontvang je hiervoor automatisch een fiscaal 
attest ten bedrage van de door jou gestorte sommen. Dit attest wordt opgemaakt door de 
Koning Boudewijnstichting en ontvang je in de loop van volgend voorjaar.  
Op basis van dit attest kan je het bedrag van je giften voor Misingi invullen op je aanslagbil-
jet voor 2017, waardoor 45% van dit bedrag door de FOD Financiën van je personenbelasting 
afgetrokken wordt. Je betaalt dus minder belastingen en krijgt daardoor een gedeelte van 
uw gift terug. 
Concreet betekent dit dat je bij een gift van 40€ uiteindelijk maar 22€ betaalt. Bij een gift 
van 100€ betaal je uiteindelijk 55€. 
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 Wil je een fiscaal attest ontvangen? Stort dan op de projectrekening die beheerd 
wordt door de Koning Boudewijnstichting 
IBAN: BE10 0000 0000 0404 
BIC: BPOTBEB1 
Gestructureerde mededeling: ‘128/2939/00025 (vergeet dit niet, anders komt je gift 
niet bij ons  terecht!) 
 

2. Koop onze kerstkaarten (op papier of digitaal) en laat zien dat je ons project steunt 
 
Een pakketje met 5 kaartjes en enveloppen kost 5 EUR. Zie je ons regelmatig, dan kan je deze 
pakketjes gewoon bij ons bestellen en bezorgen wij deze aan jou. Je kan ze ook per post la-
ten opsturen. Voor verzendingskosten rekenen we 5,00 EUR (wie meerdere pakketjes koopt, 
betaalt slechts eenmaal verzendingskosten). Vijf pakketjes + verzendingskosten kosten dus 
30 EUR. Bestellen kan via info@misingi.be, met vermelding van naam, adres en gewenst 
aantal pakketjes. Zodra we je betaling ontvangen, sturen we je de bestelde pakketjes.  
 

 
 

De betaling gebeurt via volgend rekeningnummer: IBAN BE90 9731 2362 6332 - BIC 
ARSPBE22 op naam van Misingi vzw.  
 
Wil je liever digitaal kerstkaarten versturen, dan bezorgen we je na betaling van 10 EUR een 
hoogwaardige digitale versie. Dat geeft je als koper het recht om zoveel digitale kerstkaarten 
te versturen als je maar wil. De procedure is dezelfde: een mailtje (zodat we je e-mailadres 
hebben) en betaling via hoger vermeld rekeningnummer, na ontvangst van je betaling krijg 
je het bestand toegestuurd.  
 

3. Doe mee aan de Warmste Week van StuBru en zet een actie op voor Misingi 
 
Misingi VZW is geregistreerd als goed doel voor de Warmste Week (Music for Life). Zet tij-
dens de Warmste Week een actie op en schenk de opbrengst aan Misingi!  
 

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen   
 

2 Maji: het water verspreidt zich… 
In onze vorige Nieuwsbrief (juni 2017) kon je lezen dat men druk in de weer was met het 
aanleggen van de fundering van de nieuwe wateropslagtank. Wel, men heeft ondertussen 
niet stilgezeten…  
 
De nieuwe opslagtank met een opslagcapaciteit van 100m³ op de heuveltop in Shangit werd 
in juli volledig afgewerkt. Deze tank slaat het water op dat de 2 nieuwe distributielijnen zal 
bevoorraden. 
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Na het binnenhalen van de oogst, werd eind september 2017 de nieuwe waterpomp via een 
opwaartse leiding verbonden met de nieuwe opslagtank (1,7 km). Aan de kleuterschool van 
Shangit werd een eerste nieuw distributiepunt in gebruik genomen. De opslagtank kan nu 
permanent aangevuld worden zodat er van daaruit nieuwe distributielijnen met nieuwe dis-
tributiepunten kunnen aangelegd worden die via gravitatie bevoorraad zullen worden. Voor 
het eerst ooit hoeft de bevolking van Shangit niet meer helemaal af te zakken naar het 
dorpscentrum om water te halen. 
 

               
 

Begin oktober 2017 werd gestart met de aanleg van de moeilijkste van de nieuw aan te leg-
gen distributielijnen. Deze lijn verbindt de nieuwe opslagtank met een 2,5 kilomter verderop 
gelegen wijk op de grens met Lambo. Op het ogenblik dat we deze Nieuwsbrief schrijven, 
werden ook op deze lijn al 2 nieuwe distributiepunten in gebruik genomen. In de loop van 
december wordt er met de nog beschikbare fondsen verder gewerkt 
 
Het geld is (bijna) op! 
Water kost geld. De totale projectkost voor Misingi vzw bedraagt 120.000 euro. We spen-
deerden inmiddels 75.000 euro en spraken hiervoor onder meer onze zorgvuldige opge-
bouwde reserves aan. 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 op trouwe sponsors zoals jullie, op nieuwe spon-
sors, op bedrijven en op scholen. Ons project financieel ondersteunen kan door zelf een fi-
nanciële 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. We breiden ons net-
werk graag uit en zijn nog steeds op zoek naar sympathisanten die ergens een voet tussen de 
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deur hebben. Het zijn immers deze persoonlijke contacten die vaak het verschil maken en 
een bedrijf of school over de streep trekken. Op die manier mochten we onlangs een bijdra-
ge van 7500 euro ontvangen van Lionsclub Hassselt. Kijk dus op onze website wat we pro-
jectpartners kunnen aanbieden en contacteer ons mocht je een bedrijf of school kennen 
waar we ons project mogen gaan voorstellen. Elke sponsoring is, hoe klein ook, is zinvol. 
 
Zelf sponsoren? 
Stort je bijdrage op rekening van de Koning Boudewijnstichting: 
IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB 
Verplichte gestructureerde mededeling: 128/2939/00025 

Wacht niet op de Nieuwsbrief… 
En volg de voortgang van het Maji-project op onze website of op Facebook:  
www.misingi.be/projecten/water/maji/   -   www.facebook.com/Misingi. 
 
 

3 Moringa 
 

Ook de Private Stichting John Schrooten (JSFoundation), partner van Misingi vzw, zat niet 
stil. In de Endamarariek Ward (Endallah is 1 van de 9 dorpen van de ‘ward’) doet het  Morin-
ga nieuws meer en meer de ronde, de Moringabomen beginnen vorm te krijgen en de blad-
productie stijgt.  
 
In de afgelopen maanden werden de volgende doelen bereikt: 
 10 000 Bomen werden aangeplant door de boeren zelf. Deze bomen werden gekweekt 

in lokaal opgezette tijdelijke plantenkwekerijen, uitgebaat door de lokale bevolking. 
 De 4 middelbare & 13 lagere scholen van Endamarariek ward werden van bomen voor-

zien. 1 Leerkracht per school is verantwoordelijk en wordt begeleid om het Moringa 
nieuws en de kennis op school te  verspreiden. 

 Er werd gestart met een verwerkingseenheid voor de Moringabladeren & zaden. 
 Er werd een Moringa Tea Day georganiseerd en een swingend Moringa lied in het Kis-

wahili werd gecomponeerd. 
 De eerste “Moringa Cup” werd georganiseerd. Tijdens deze ‘Olympische Spelen” werd 

er gestreden voor prijzen in verschillende disciplines: korte & lange afstandslopen, esta-
fettelopen, gewichtsheffen, athletiek, kuku run (lopend een kip vangen), zaklopen en 
voetbal. Tijdens dit event werd de relatie tussen gezonde voeding - Moringa - en sport 
belicht. Het event werd mee vorm gegeven door de studenten van Academics for Deve-
lopment (KU Leuven), die 6 weken kwamen meehelpen in Tanzania. Het dorp Gidbaso 
won de Moringa Cup voetbal! 

 
Meer info over de JSFoundation alsook een meer uitvoerige tijdslijn, vind je op de website en 
facebook pagina: www.jsfoundation.be – www.facebook.com/jsfoundation.be. Zelf bijdra-
gen aan het Moringaproject kan door het Moringanieuws mee uit te dragen, de Facebooka-
gina te ‘liken’ en te delen, te helpen bij activiteiten, of fondsen te werven. Kijk voor meer 
info op de website of contacteer ons via info@jsfoundation.be. 
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4 Verbeteringswerken in Engare Sero en Endallah 
Zowel ouders, leerlingen en leerkrachten uit Heppen als Miet en vrienden zamelden geld in 
om enkele kleinere projecten te verwezenlijken in Engare Sero en Endallah.  
 
Een shamba (= tuin) voor de kleuterschool van Engare Sero 
Om het chronisch tekort aan voedsel voor de kleuters van de kleuterschool in Engare Sero 
op te lossen, vatten Yona, de 2 leerkrachten en Roger het idee op om een omheinde boom-
gaard aan te leggen naast het schooltje. Simone en Anna hielpen ter plaatse mee met de 
uitvoering van het plan. Langs 3 zijden werden betonpalen stevig in de grond verankerd. 
Vervolgens werd de draadafsluiting aangebracht. De 4de zijde werd tijdelijk afgesloten met 
acaciatakken. Zo kan de tuin in een latere fase nog uitgebreid worden. 
 

    
 

Ondertussen zijn de eerste bomen aangeplant en hopen we met het fruit dat later zal ge-
oogst worden het voedseltekort wat te compenseren. 
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Een bestaand klasje afgewerkt in de lagere school van Endallah 
Al jaren stond een klasje onafgewerkt te vergaan. Ook hier staken Simone en Anna de han-
den uit de mouwen. Nadat de ramen en deuren waren geplaatst werd het klasje zowel van 
binnen als van buiten gecementeerd. Weldra zal het klasje onderdak kunnen bieden aan een 
dertigtal leerlingen. 

    
 

Ramen en deuren voor een volgend klasje in de lagere school van Manusay 
Sommige kinderen uit Manusay, een gehucht van Endallah, moesten tot 2 uur stappen om 
naar de lagere school in Endallah te gaan. Sinds een tweetal jaar wordt gewerkt aan een la-
gere school in Manusay. Met een deel van het ingezamelde geld hielp het groepje mee ra-
men en deuren te plaatsen in een klasje in opbouw. 
 

 
 
Medicijnen voor het dispensarium  
Ook Miet & co zamelden geld in. Het werd onder meer besteed aan de aankoop van medi-
cijnen en medisch materiaal voor het dispensarium. Dankzij het zuiver water van het MAJI-
project zal het budget voor medicijnen op termijn afnemen. Infecties van buik en darmen 
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door het drinken van vuil water, is immers sinds jaar en dag de meest behandelde ziekte in 
het dispensarium.  

 
 

Een woning voor dokter Simpa  
Ook de onafgewerkte woning van de bekwame en immer bedrijvige dr. Simpa werd door 
Miet & co onder handen genomen. De bouw van het huis was eigenlijk een verplichting voor 
de gemeente, maar werd – in ruil voor een grondconcessie om een lodge op te bouwen - 
beloofd door een Amerikaanse vrouw. De werken vielen 2 jaar geleden stil en dr. Simpa en 
zijn vrouw woonden voorlopig in een huisje van de leerkrachten van de lagere school. Er 
werd voldoende geld bij elkaar gebracht om een deel van de tweewoonst af te werken zodat 
de dokter eindelijk naar zijn huis naast het dispensarium kon verhuizen. Elektriciteitsbuizen, 
ramen, deuren en binnendeuren werden geplaatst en binnen- en buitenmuren werden ge-
cementeerd en geschilderd. Vervolgens werden zonnepanelen geplaatst zodat de dokter nu 
ook thuis licht en elektriciteit heeft. Ook de septische put werd in de grond gestoken. 
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5 Muizen quizt voor Misingi 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november namen maar liefst 95 ploegen het tegen mekaar op 
tijdens de jaarlijkse Muziekquiz. Het was voor de 15 de maal al dat de oud-leiders van Chiro 
Muizen hun muziekquiz ten voordele van de projecten in Endallah (nu Misingi vzw, voorheen 
Endallah vzw) organiseerden. Met een gemiddelde opbrengst van 1600 EUR per quiz, kon-
den ze zo al een 24.000 EUR verzamelen.  
 

 
 

6 De Vlieger wandelt voor Misingi 

     
 
Op maandag 6 november dompelden Vincent en Kathleen de leerlingen van De Vlieger, ba-
sisschool in Heffen, onder in het Maji-project. De kinderen leerden over de waterproblema-
tiek in Endallah en omgeving en welke gevolgen dat heeft voor hun leeftijdsgenootjes. Zo 
vonden ze het moeilijk te vatten dat kinderen soms een hele dag bezig zijn met water halen 
en dus geen tijd meer hebben om naar school te gaan. Maar gelukkig begrepen ze ook heel 
goed dat ze met hun gesponsorde wandeltocht van 11 kilometer ook zelf een steentje kun-
nen bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van andere kinderen. Woensdag 8 
november wandelden de leerlingen in een druilerige herfstregen tot in Battel en weer terug. 
Sommigen gingen de uitdaging aan om een gevulde bidon 11 kilometer mee te dragen uit 
solidariteit met hun leeftijdsgenoten. Een dikke dankjewel aan alle enthousiaste leerlingen, 
leerkrachten en de directeur!  Asante sana! 
 


