
 

Zo was het vroeger! Zo wordt het nu! 
Water uit de 
vallei 
opgepompt 
met een 
dieselpomp en 
vervoerd via 
versleten 
leidingen 
 

 

Een nieuwe 
boring tot 148 
m diepte op de 
site van het 
hospitaal 

 

 
Opgepompt 
water enkel 
aanwezig in de 
watertoren, 
kwaliteit niet 
voldoende om 
te drinken 

 

Drinkbaar 
water 

opgepompt via 
zonnepanelen 

en verspreid 
naar de 22 

gebouwen van 
het hospitaal  

 
Elke morgen  
water halen 

 

Water uit de 
kraan 

 

De oude pomp 
mag weg 

 

Maar de 
wegen blijven! 
 

 



 

Onze plannen 

1. Verbinding van de watertoren met de 22 gebouwen van het hospitaal en de verplegerschool 

2. De watertoren is versleten en moet gerenoveerd of vervangen worden 

3. Vier externe waterpunten (borne fontaine of point d’eau) op de vier uithoeken van het 

hospitaal. Een verdeelsysteem met ‘bankkaart’ wordt besproken – zie artikel hieronder. 

De financiering voor punt 1 is bijna rond. De plaatselijke verantwoordelijken, o.l.v. Zuster Ria, gaan 

zo snel mogelijk het materiaal kopen in Kinshasa: leidingen, lavabo’s, kraantjes, cement, … Het 

transport van Kinshasa naar Kasongo-Lunda is een erg onderschatte meerkost! 

 

Avec les remerciements de tout le monde (Zr. Ria – 16/10/2018) 

Om het plan helemaal rond te krijgen hebben we ook jouw hulp nog altijd nodig  

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. 

 

 

Een app voor de mama’s aan de waterpunten 

Aan de vier hoeken van het hospitaal komen er externe waterpunten, waar de mama’s en kids 

drinkwater kunnen komen halen. Dat was van in het begin deel van onze plannen. 

Maar hoe organiseer je zoiets? Wie mag er water komen halen, hoe dikwijls en hoeveel? Met een 

cité van zo’n 25000 inwoners is dat niet af te haspelen met: laat ze maar komen, tussen zes en acht 

uur in de ochtend! 

SOFOCO (Société de forage au Congo), dat al zo’n 200 boringen uitvoerde in Congo, gebruikt een 

betaalsysteem via een app, ook in de ‘sloppenwijken’ van Kinshasa. En dat werkt er vlot. De 

betaalkaarten worden door de mama’s zelfs gebruikt als spaarsysteem. 

Kristof Pirijns van SOFOCO ging met Zr. Ria op bezoek in één van die wijken. Met de bedoeling haar 

te overtuigen.  

En dat lukte!  

“Ik heb gisteren samen met zuster Ria één van onze drinkwaterprojecten in Kinshasa bezocht. Een 

waternetwerk met een debiet groter dan 10.000.000 liter drinkwater per jaar dat we juist volledig 

hebben omgeschakeld op zonne-energie. Het is duidelijk dat het vertrouwen en dus ook het 

enthousiasme bij zuster Ria groeit, en we blijven in nauw contact voor het waterproject in Kasongo-

Lunda.” (mail van Kristof op 13-9-2018) 



                        

         

 

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! 
www.watervoormabele.be 
 
Vraag of commentaar? 
Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen 
rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 
 

http://www.watervoormabele.be/
mailto:rudi.nuytemans@telenet.be

