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1 Maji: Einde in zicht of nieuwe ambities? 
 
Einde in zicht? 
 

Sinds onze laatste nieuwsbrief is er letterlijk heel wat water naar de inwoners van Endallah 
gevloeid. Vooral december en januari waren zeer bedrijvige maanden. 

De distributielijn naar Lambo/Kanisa  

De 2,5 kilomter lange lijn die de opslagtank verbindt met Lambo/Kanisa was veruit de meest 
uitdagende van alle distributielijnen. Door berg en dal is misschien wat overdreven, maar het 
is een feit dat dit het meest heuvelachtige gebied is van Endallah. Los van de afstand, moes-
ten er dus verschillende heuvels overwonnen worden. Het enthousisasme van de inwoners 
van dit gebied was gelukkig groot zodat er met man en macht sleuven gekapt werden in de 
harde rotsbodem.  

 

Overspanning over de droge rivier    Teamwork 

 

Eind december was het wonder een feit: uit het tot nog toe verste kraantje van dit project 
kwam water gevloeid! Geen enkele bewoner had er – toen we een jaar eerder onze plannen 
voor deze distributielijn uiteen zetten – in geloofd dat er op deze afgelegen plek ooit veilig 
en drinkbaar water uit een kraan zou stromen. En kijk... De feestvreugde was overal groot bij 
het inhuldigen van een nieuw distributiepunt, maar het geluk van de inwoners van deze 
week overtrof toch alles. Daar zal het feit dat ze niet langer 7 kilometer over en weer moe-
ten zeulen met zware waterbidons ongetwijfeld voor veel tussen zitten. Want de impact op 
het leven van deze mensen is wellicht het grootst. 
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Het ‘verste’ Maji-kraantje aan Lambo/Kanisa 

 

De distributielijn naar Nina Nade 

Vier distributiepunten en 2,7 kilometer lang, maar omwille van het terrein een stuk eenvou-
diger dan de lijn naar Lambo/Kanisa. En dat vertaalde zich in een recordtijd. Dankzij de vele 
helpende handen werd deze lijn op goed een week tijd volledig voltooid. Deze lijn volgt de 
grens tussen de wijken Endallah en Shangit en eindigt aan de weg tussen Endallah en Karatu. 

 

Aftakking van Endallah primary school naar Darabe Awaki en distributielijn naar ‘Charles 
Umbe’ 

Van februari tot mei lagen de werken tijdelijk stil. Het plantseizoen dat half januari aanvangt 
en het uitzonderlijk zware regenseizoen verplichtten ons tot een – welverdiende – pauze. De 
twee – relatief eenvoudige - laatste fases worden deze maand opgestart. Zodra deze 
voltooid zullen zijn, is het Maji-project, zoals het oorspronkelijk uitgetekend werd, afgerond. 
Binnen budget en een vijftal maanden vroeger dan gepland! 

 

Te veel water in April 
 

Het was sinds 1998 geleden dat Tanzania nog zo’n regenseizoen had meegemaakt. Goed, zal 
je denken, maar dit was een beetje te veel van het goede. Over heel het land vielen er door 
het snel wassende water verschillende doden  (waaronder 1 in buurdorp Getamock), natio-
nale parken werden tijdelijk gesloten, wegen en bruggen werden weggespoeld (zo ook die in 
Endallah) en meren en rivieren verschenen op plaatsen waar we ze nog nooit eerder gezien 
hadden. Ook Maji heeft onder de zondvloed geleden. 
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Tot tweemaal toe werd de overspanning op de Nina Nade distributielijn weggespoeld door 
een kolkende stroom. Tot tweemaal toe kon ENDAWASU gelukkig al de dag erna de over-
spanning herstellen en verhogen. Al bij al bleef de schade op die manier beperkt en genieten 
we nu van een ‘waterproof’ netwerk.  

 

Overvloedige regen spoelde de betonnen brug in Endallah weg 

 

Concrete resultaten 
 

Nu al merken we dat Maji het leven van de inwoners verbeterd heeft. Het meest concrete 
resultaat zijn uiteraard de vele waterpunten die maken dat mensen het hele jaar door op 
korte afstand van hun woning veilig en drinkbaar water kunnen halen. Maar er zijn ook enke-
le neveneffecten die zich nu reeds doorzetten en ons heel gelukkig maken: het aantal maag- 
en darminfecties is volgens dokter Simpa spectaculair gedaald en de marktwaarde van een 
koe is bijna verdubbeld! Het eerste hadden we ingecalculeerd en is het resultaat van veiliger 
water, het twee is te danken aan het feit dat er ook waterpunten voor vee werden ingericht. 
De beesten drinken nu dagelijks i.p.v. 2 keer per week, zoals voorheen het geval was. En dat 
vertaalt zich dus rechtstreeks in gezondere en sterker beesten waarvoor de boeren op de-
mark teen hogere prijs krijgen. 
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Mens en dier gelukkig! 

 
Nieuwe ambities... 
 

Maji verliep voorspoedig en behoudens zware tegenvallers zal het project, zoals het oor-
spronkelijk was uitgetekend, voortijdig klaar zijn en iets goedkoper uitvallen dan begroot. En 
hoewel we ons bewust waren van de grote impact die dit project op het leven in Endallah 
zou hebben, zijn we toch van de ene verbazing in de andere gevallen. Geslaagd is een under-
statement als we het over dit project hebben. 

Toen dus in april de vraag kwam om het huidige project – beperkt - uit te breiden, vonden 
we dat ook zelf niet zo’n slecht idee. Te meer daar de voorgestelde uitbreiding zal leiden tot 
een nog groter bereik en vooral ook tot efficiënter gebruik van de watervoorraden. Maji, het 
Masabeda solar project en de borehole van ENDAWASU boren immers momenteel al veel 
meer water op dan ze kunnen verspreiden. Zodra de opslagtanks vol zijn, wordt er gestopt 
met pompen. Dat is vooral het geval met de pomp van ENDAWASU en de pomp van het 
Masabeda Solar project (waar 3 relatief kleine tanks geïnstalleerd zijn).  

Concreet willen we met, laat het ons Maji II noemen, het volgende realiseren: 

- Constructie van een nieuwe grote opslagtank (135.000 liter) naast de ‘Vodacom to-
wer’. 

- Verbinding van deze opslagtank met de Maji I-pomp en het ENDAWASU-netwerk en, 
in een later fase, met de Masabeda Solar Pump 

- Verbinding van deze opslagtank met de oude opslagtank naast Endallah secondary 
School, inclusief de aanleg en renovatie van 9 distributiepunten 

- Aanleg van een nieuwe distributielijn naar Basodawish met 3 nieuwe distributiepun-
ten, waaronder één voor Shangit primary school. 
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De totale geraamde kostprijs van deze uitbreiding (exclusief verbinding met de Masabeda 
Solar Pump die in een later stadium wordt gerealiseerd) bedraagt 78.000 EUR. ENDWASU zal 
daar zelf 30.000 EUR van financieren. Misingi vzw zal, in samenwerking met Dorizon Doenja 
vzw die al vele jaren actief zijn in het naburige dorp Basodawish, instaan voor de overage 
48.000 EUR. We kunnen daarvoor gebruik maken van een deeltje van het budget dat be-
stemd was voor Maji I en omwille van een lagere effectieve kostprijs uitgespaard wordt. 

Op voorwaarde dat we snel genoeg fondsen kunnen verzamelen en ter plaatse krijgen, zal 
Maji II voor het droge seizoen in 2019 afgewerkt zijn. Timing en concrete fasering volgen 
later. Raadpleeg hiervoor de website en onze Facebookpagina. 

Op naar Maji II dus!  
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2 Een meer dan geslaagde scholencampagne! 
 

Met drie leerkrachten in het Misingi-team kwamen we snel tot de beslissing om een scho-
lencampagne op te zetten om extra geld bij elkaar te krijgen voor het ambitieuze Maji-
project. 

Er werd een brief naar verschillende scholen gestuurd. Deze werd enthousiast onthaald door 
verschillende scholen. Zij zagen het wel zitten om een solidariteitsactie op te zetten voor vzw 
Misingi. Binnen de kortste keren stond onze agenda vol met school-afspraken.  

Met een interactieve powerpoint op maat van elke leeftijd trokken we gemotiveerd naar 
verschillende scholen en klassen. Het waren vermoeiende maar zeer vruchtbare dagen.  

Alle kinderen/leerlingen luisterden gefascineerd naar het verhaal van Babu en zijn vriendjes. 
Filmfragment Maji 
 
Ze leerden heel wat bij rond de waterproblematiek in Endallah.  
Het zingen van het liedje ‘O Jacobo’ in het Kiswahili maakte de voorstelling nog leuker. Met 
heel wat kennis over het dorp van Babu gingen alle leerlingen vol moed op zoek naar spon-
sors.  
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Sid, leerling 2de leerjaar VBS De Plein, getuigt: “Mijn mama is in mijn klas komen vertellen dat 
Babu en zijn vriendjes niet zo veel water hebben. Daarom heb ik een hele maand water gesp-
aard om punten te verdienen. Zo poets ik mijn tanden met een bekertje water en laat ik de 
kraan niet meer openstaan. Ik heb de auto zelf gewassen zodat mama en papa niet naar de 
carwash moesten. Als ik naar het toilet ga spoel ik door met het juiste knopje,… 

Hiervoor hebben mijn familie en kennissen van mijn mama en papa mij gesponsord. Ik vind 
dit belangrijk voor Babu en zijn dorpsgenoten want nu kan dat geld gebruikt worden om bui-
zen onder de grond te leggen en kraantjes te bouwen.”  
 
Het resultaat mag er zijn!! 

Met trots en verwondering voor alle positieve reacties kunnen we melden dat alle scholen 
tezamen € 38.300 hebben ingezameld. 

Asante Sana: WAVO, Sint-Ursula-middenschool Lier, VBS De Plein Holsbeek, Abdijschool 
Vlierbeek, Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat, De Kleine Reus in Houthalen, Sinte-
Maria school Bonheiden, Sint Lambertusschool Muizen, Sint-Maartenschool Hombeek, Bim-
Sem Mechelen, Sint-Maartenschool in Hombeek. 

 

3 Varia 
 

Einde samenwerking met JS Foundation 
 

Op 23 mei beslisten Misingi vzw en JS Foundation (‘de Private Stichting John Schrooten’) om 
hun structurele samenwerking te beëindigen. Karen Christiaens, de bezielster van JS Founda-
tion, zal dan ook niet langer deel uitmaken van Misingi vzw. 

Misingi vzw stelde destijds haar lokaal netwerk ter beschikking aan JS Foundation. Dit bood 
JS Foundation de mogelijkheid om onder de vleugels van Misingi vzw het moringaproject uit 
te bouwen in Endamarariek Ward. Het moringaproject is inmiddels voldoende lokaal veran-
kerd en JS Foundation staat nu op eigen benen. Omdat beide organisaties een fundamenteel 
andere manier van werken hebben, is de toegevoegde waarde van de structurele samen-
werking verdwenen. Er is dan ook geen reden meer om nog langer als tandem te opereren. 
Dat neemt niet weg dat de wegen van Misingi vzw en JS Foundation elkaar in de toekomst 
nog zullen kruisen.  

Misingi vzw dankt JS Foundation voor de samenwerking en wenst haar veel succes bij het 
realiseren van haar doelstellingen. Wie het moringaproject graag verder volgt, kan dit op de 
website of de Facebookpagina van JS Foundation. 
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Misingi verwelkomt nieuw kernlid 
 

     In 2014 was Jonas Van Laere met Chiro Muizen op 
      inleefreis in Endallah. Nadien reisde hij nog enkele keren 
     naar Tanzania: eenmaal met Academics For 
      Development en eenmaal voor zijn thesis. Jonas 
      studeerde Bio-ingenieur, afstudeerrichting Agro- and 
      Ecosystems Engineering en werkte rond honing en 
      cassave. 

 

Jonas Van Laere 

 

Inleefreis Chiro Muizen  
 

In de paasvakantie reisden 16 leiding en aspiranten van Chiro Muizen naar Endallah. Het is 
niet de eerste keer dat een groep van Chiro Muizen een inleefreis maakt. Met acties zoals 
een bbq, tappen, prestatiegewijs vastenvoettochten voor Scheppers en BimSem inleiden en 
verkoop van chips, kerstkaarten en shuka’s (Masaidoeken) bracht deze groep ook € 7.486,42 
bij elkaar voor het Maji-project. In Endallah maakten ze kennis met de projecten van Misingi, 
genoten ze van vele gegidste wandelingen, zochten ze ’s nachts galago’s, wonnen ze de 
voetbalwedstrijd tegen de Tembo’s (plaatselijke voetbalploeg) en gaven ze Chiro in de se-
cundaire en de lagere school. Hiervoor kregen zij van Chirojeugd Vlaanderen spelmateriaal 
ter waarde van € 250 dat ter plaatse kon blijven. Tot slot gaven ze Chiro in Shalom Orphana-
ge, gingen op safari en bezochten ze het pittoreske dorp Mto Wa Mbu en een Boma (Masai-
dorp). 
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Shuka’s (Masaidoeken) 

tvv Misingi zijn nog 

 te koop: € 12 

(150x200cm, ideaal voor dekentje, 
  tafellaken, picknickdoek …) 
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Misingi vzw en Thomas More sturen verpleeg- en vroedkundigen naar Karatu 
 

In 2015 bracht Misingi vzw de samenwerking 
tussen de Hogeschool Thomas More en Karatu 
Health Training Institute tot stand. In oktober 
reizen Charlotte Volders, Caro Van den Broeck, 
Delphine Versyck & Patrycia Skapczyk, studen-
ten verpleegkunde aan Thomas more Meche-
len, naar Tanzania om er stage te lopen. Niet 
alleen in het ziekenhuis, eveneens outreachend 

in health centers, mobiele clinics en dispensaria gaan zij werken. De blogs zullen aan de 
website van Misingi vzw worden gelinkt. 

Ook in Kilimanjaro Region, 230 km ten oosten van Karatu, zullen 10 studenten verpleegkun-
de stage lopen. Deze studenten participeren in het Umoja-project en werken in het Mawenzi 
Regional Hospital en KCMC.  

Cindy Heremans, Wendy de Vaal, Ria Bruijn, Lio Stappaerts & Stacey Beusmans, docenten 
verpleeg- en vroedkunde van Thomas More, coördineren en ondersteunen ter plaatse. Allen 
wensen we hen heel veel succes! 

 

 

 


