
 

 

 Nieuwsbrief 5 – maart 2018 

WATER VOOR MABELE 

 

Een nieuwsbrief elke keer als we groot nieuws hebben?! ? Wel dat hebben we! 

Er zijn twee camions met materiaal aangekomen in Kasongo-Lunda, yesss! 

Nu jullie je al wat thuis voelen in de lokale omgeving, zien jullie ongetwijfeld dat de camion 

gefotografeerd staat voor de watertoren. Mooi symbool én de plek waar de pompwerken gaan 

gebeuren.  

Eén camion ging terug naar Kinshasa, maar viel in panne onderweg... Het kan niet allemaal ineens 

goed gaan, denken we dan. Zuster Ria besluit haar email met:  

Nos compliments à toi et à toute ton équipe.  

Le deuxième convoi de SOFOCO intervient à la fin de cette semaine. Ria” 22/3/2018 

Het klinkt ons als muziek in de oren. Daar hebben we naar uit gekeken sinds eind november, zonder 

echte twijfels, maar het was wel lang wachten! 



 

 

 

ONZE EERSTE BEVRAGING VAN DE PLAATSELIJKE BEVOLKING 

Drinkwater voor de inwoners van Kasongo-Lunda! Voorlopig brengen we dat in verband met lange 

afstanden stappen, met zware lasten sleuren en gevaar voor ziektes, zeker bij kinderen onder de vijf 

jaar. Maar eigenlijk weten we (te) weinig over de lokale watersituatie. 

Om hierop beter zicht te krijgen hebben tien studenten van de verpleegschool, die verbonden is aan 

het hospitaal (l’Institut Technique Médical), enkele essentiële vragen gesteld aan telkens tien 

waterdragers die ze tegenkwame 

Geen erg wetenschappelijke studie, dat geven we direct toe, maar het geeft een duidelijker beeld 

van wat we als vanzelfsprekend veronderstellen. 

 

De antwoorden bevestigen dat de watersituatie heel sterk afhangt van de wijk waarin je woont, 

natuurlijk! Op de vraag: waar ga je je water halen, horen twee enquêteurs tienmaal hetzelfde 

antwoord: aan de bron. Bij twee andere is het negen op tien. Dat betekent dat op vier plekken in de 

cité er bronnen in de buurt zijn. Bij de andere 6 enquêteurs is de verhouding ongeveer 50-50 tussen 

een bron of een ‘courant’ (beek, waterloop). Niemand haalt momenteel water aan een waterput of 

elders. 

 



 

 

 

Op de tweede vraag wie doet het werk, zijn het 40% kinderen, 20% mama’s alleen en 40% mama’s 

met (waarschijnlijk jonge) kinderen. Het zou interessant geweest zijn om ook te polsen of kinderen 

daarvoor van school wegblijven. 

Maar hoe ver is dan de afstand tussen hun huis en de waterplaats?  Hier opletten want de twee 

groepen die al hun water halen aan de bron, hebben geen afstand aangeduid, dat spreekt boekdelen. 

Van de overige 80 zijn er 19 binnen 1 km gediend, 33 binnen de 3 km en toch 28 hebben zo’n 5 km af 

te leggen. 

 

  

 

 



 

 

Hoeveel tijd steek je dan nog in het vullen van de gele jerrycans? Opnieuw is er een groep (van 10) 

die niets antwoordt en er dus geen tijd in steekt. Meer dan de helft van de overige bevraagde 

waterdragers (53%) heeft hier meer dan een uur voor nodig, verder kan het op een half uur voor 22% 

en is 15% op een kwartier klaar. 

De hoeveelheid water die wordt opgeslagen kent ook heel wat variatie. In één en dezelfde wijk zijn 

er drie waterdragers die 25 liter opslaan, drie die tot 50 liter gaan en vier hebben het over 100 l. In 

totaal is die laatste groep eveneens het grootst met 42%. 50 liter is genoeg voor 38% en 25 liter  

volstaat voor 20%. 

 

  ’s Morgens vroeg aan de collegepoort!  

 



 

 

Tenslotte hadden we vragen rond de kwaliteit van het water. 52% haalt drinkwater aan een bron en 

noemt zich zeker over de kwaliteit, maar 37% geeft toe dat ze geen controle heeft over de kwaliteit 

van het water. 9 bevraagden koken hun water eerst. 

Het is voorbarig om grote conclusies te trekken. Het is in alle geval duidelijk dat water halen 

weggelegd is voor kinderen of mama’s, dat het tijdrovend is en voor de grote meerderheid een 

dubbele zware inspanning vraagt (afstand en gewicht) en dat de kwaliteit slechts voor 60% geen zorg 

uitmaakt. 

 

Met dank aan het speurwerk van onze ITMmers! 

 

LAATSTE NIEUWSJES 

SUBSIDIEDOSSIERS 

Provincie Antwerpen (7000€): vertrokken! 

Provincie Oost-Vlaanderen (8000€) : goedgekeurd! 

 

NOG EENS KORT SAMENGEVAT: 

HET EERSTE JAAR 2017-2018 - ONZE DRINKWATERPLANNEN 

1. Een geboorde put op de hospitaalsite – energiebron: zonnepanelen 

2. Een waterleiding naar de 22 gebouwen met kraantjes en lavabo’s 

3. Een waterleiding naar 4 waterpunten rond het hospitaal 

4. Bewustmaking van personeel en bevolking over hun watergebruik 

We zijn goed bezig en op schema. Alleen plan nr 3 gaan we on hold zetten! 



 

 

 

We hebben nog altijd jouw hulp nodig om dit plan helemaal rond te krijgen! 

Wie dit waterproject in Congo wil steunen, kan een bedrag overschrijven naar 

BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE (Hulp aan Belgische Jezuïeten) 

Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel 

met de vermelding Project 952 Mabele – Water voor Mabele 

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 

De nieuwsbrief verschijnt bij elke belangrijke nieuwe stap van ons project. 

Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je dubbel onze 

dankbaarheid waard! 

 

Meer info op www.watervoormabele.be 

 

Vraag of commentaar? 

Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen 

rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 
 

 

Augustinus zegt 

Hoop heeft twee prachtige dochters: 

moed en woede, veel woede! 
(zei Johan Helldinges in Marx, de monoloog) 

 


