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We wisten het op voorhand: 

Niet de boring maar het transport is hét probleem 
Kristof Pirijns – SOFOCO 

 

En nu denk je direct en terecht (Weet je nog onze nieuwsbrief n°6?) dat we met de wet van 

Murphy weer in de lappenmand liggen? Het tegendeel is waar!  

September wordt de maand van de boring! 

Weet je nog dat de vrachtwagen van SOFOCO waar hun grote boorinstallatie op staat defect 

was? De wisselstukken moesten van Frankrijk en Denemarken komen en werden 

tegengehouden bij de douane. Lang verhaal kort, ondertussen is alles aangekomen, 

gemonteerd en getest. SOFOCO is klaar voor vertrek! 

 

Waarom zijn ze dan nog niet weg, vraag je je nu misschien af? Wel… 

 

De wegen 

De eerste 200 km vanuit Kinshasa ligt er (Chinese) macadam, dat gaat dus (redelijk) vlot. 

Dan volgt zo’n 100 km zandweg, met stenen als basis. Ook voorzichtig vlot te noemen. Het 

zijn de laatste 50 km die om-het-simpel-te-houden kopzorgen gaan geven voor het 

transport van de boorinstallatie. Andere camions, zegt Zuster Ria, komen allang niet meer 

zover; in pick-ups overladen is voor hen de enige uitweg. 

                   
Opgelet  

deze brugfoto vertelt veel over de wegen in het algemeen,  



niet over het te halen traject van onze camions! 

 

De boorcamion is zwaar. Er is een klein “window-of-opportunity” tussen wegen vol los zand 

op het einde van het droogseizoen en de ondoordringbare modder van de regenmaanden 

oktober-november. We wachten op de eerste regenvlagen van september om het losse 

zand wat nat te maken en vast te plakken. Maar dan ook weer niet te veel... Half september 

zou het moeten gebeuren! 

Zuster Ria heeft een degelijk plan: op haar terugreis naar Kasongo-Lunda voor het begin van 

het schooljaar zal ze de weg verkennen en indien nodig de ‘jeugdbeweging’ van Kasongo-

Lunda inschakelen om de meest onherbergzame stukken te egaliseren.  

Het verdere verloop na de boring 

Na de boring volgt fase 2 van ons project: leidingen van de watertoren naar de 22 

gebouwen van het hospitaal, met een kraantje en lavabo in elk gebouw. We bespraken met 

Zuster Ria ook de plannen voor vier publieke waterpunten op de vier hoeken van de 

hospitaalsite waar de lokale families drinkwater kunnen komen tappen. 

 

We moeten nog verder bekijken hoe we de toegang tot dit drinkwater best organiseren. En 

natuurlijk eerst afwachten hoeveel water de nieuwe pompinstallatie zal leveren. Belangrijk 

hierbij is een goede bewustmaking rond juist gebruik van drinkwater, via onder meer Radio 

Mabele. Ook zeer belangrijk is een betaalsysteem, dat we van in het begin willen lanceren. 

Om verspilling te voorkomen, wordt drinkwater niet gratis aangeboden. Nergens op de 

wereld. SOFOCO heeft hier een systeem met betaalkaarten voor ontwikkeld, dat oa. Al 

wordt ingezet in de sloppenwijken van Kinshasa. De ervaringen daar leren ons dat deze 

waterkaarten door de vrouwen ook als spaarkaart gebruikt worden en zo meteen bijdragen 

tot economisch empowerment van vrouwen en gendergelijkheid. 

 

 

 
De WereldWaterDag van 22 maart 2019 

Water voor Mabele vzw zoekt op dit moment zoveel mogelijk kleuter- en lagere scholen, in 

de provincie Antwerpen en daarbuiten, om deel te nemen aan de WereldWaterDag 2019. 

We zijn in contact, nu al, met zo’n dertig scholen. Ook één uit Kasongo-Lunda (RD Congo), 

Ethiopië en Ivoorkust. Van een wereldwaterdag gesproken! 

 

Op basis van onze ervaring met de WereldWaterDag van 2016 op het Xaveriuscollege in 

Borgerhout bieden we de directie en haar collega’s, juffen en meesters, een uitgewerkt 

programma met info- en doemomenten: lespaketten rond de waterproblematiek voor in de 

klas, spektakel voor op de speelplaats en een sponsortocht. Van 600 m voor de 

allerkleinsten tot 6 km voor de 12 jarigen. De opbrengst kan gaan naar Water voor Mabele 

vzw of naar een zelf gekozen waterproject in het zuiden. 

Het doel is duidelijk: jongeren zelf doen ondervinden wat water voor een mens betekent. 

Als je zelf een school kent en mee je schouder wil zetten onder dit project, graag een 

seintje! 



     

 

Een babbel met Zuster Ria 

Zuster Ria was in augustus op bezoek in België en vertelde ons wat meer over de 

watersituatie in het hospitaal. De bestaande pompinstallatie blijkt al enkele maanden niet 

meer gebruikt te worden omdat de leidingen lek zijn. Het water wordt nu vooral te voet 

aangesleurd vanuit de vallei. Eerste werk ’s morgens voor alle leerlingen van het internaat, 

voor hun dag vol lessen en stage kan beginnen. Zuster Ria vertelde ook dat dit ‘bronwater’ 

eigenlijk niet geschikt is als drinkwater. De lokale bevolking drinkt het wel, maar voor het 

hospitaal en de zusters rijdt Zuster Ria elke week naar het nabijgelegen college van de 

Jezuieten om enkele bidons te laten vullen. 

 

We hoorden ook dat de hulporganisatie Memisa al drie keer tevergeefs geprobeerd heeft 

om een boring uit te voeren. Veel firma’s hebben boorinstallaties, zegt Kristof van SOFOCO, 

die tot 30 m diep kunnen gaan. Maar in de buurt van de watertoren zit het water op 130 m 

diepte. Enkel SOFOCO kan zo’n moeilijke boring uitvoeren. Ze zijn al twee keer ter plaatste 

geweest: éénmaal om de voorbereidende geo-electrische studie uit te voeren en een 2e 

keer met hopen materiaal, vooral buizen. Op de terugweg brak toen de achteras van één 

van de camions (de wegen hé!). 

___________________________________________________________________________ 

Na die babbel waren we enkel nog meer overtuigd van de grote nood van dit project. 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 vzw 

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 
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