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WATER VOOR MABELE 

   
Veel buizen (prachtige kleur!) + een boormachientje + de verschillende grondlagen (147m diep!) 

++ heel hard werken! Dat geeft dit zalig resultaat! 
 

 

We hebben geen ‘ondertitels’ gekregen bij deze foto’s van SOFOCO. 
Dus onze kans om zelf het verhaal aan te vullen! 



 

We zien een rustig wachtend talrijk publiek. Maar zag je ook 

- die mama tussen al die andere mama’s, in het geel, met de slapende toch-wel-niet-meer-

baby, links boven!  

- die ‘kleine’ met zijn roze t-shirt vooraan in het midden, met wel een héél groot reservoir, 

neen eigenlijk twee! 

- hier en/of daar een grotere jongen, of wie weet een papa! om dit historisch moment toch 

gezapig (?) mee te maken! 

- maar vooral dat niet te tellen aantal bidons, mooi – als in een ploeg – van dezelfde gele kleur 

en op een rij.  

 



  

Oké toegegeven, de foto komt niet uit Kasongo-Lunda, maar ook toegegeven, 
we waren er graag bijgeweest! 

 

 

Er zijn ook mysterieuze foto’s bij?? 
Want wij zijn nog niet aan het distributienet begonnen! 

 



 

Toch één mysterie opgelost. De foto links is nieuw. 
De foto rechts komt uit Nieuwsbrief 3, de aankoop in Kinshasa, oktober 2017! 

 

  
 

We kunnen er niet genoeg van krijgen, denk je dan! Dus nu terug serieus! 

 

 

 

 

 

 



HET DISTRIBUTIENET of FASE 2 

 

De pomp mag je vlak naast de watertoren 
situeren. Aangedreven door 8 zonnepanelen. 
En zon is er genoeg. Zelfs als het regenseizoen 
bezig is, regent het er nooit een hele dag. Maar 
in dikke drassige vlagen. En dan weer volop 
zon. Dus tussen 10u en 18u. Pompen maar! 
 

11 m³ per dag 
of 11000 liter zuiver water 

 
naar 22 gebouwen en vier waterpunten (des 
bornes fontaines of hoe dromerig het Frans 
weer klinkt!). 
Hoeveel kilometers buizen dat dat gaat geven, 
weten wij nog niet. Wel wat het gaat kosten:  

€44878,60 
 

Nieuw: UITGAVEN extra en LOKALE INBRENG: 
De herstelling van de watertoren: €1241,55- 
Transport: €7565- 
De lokale ondersteuning:  €7996,65+ 
 
De stand van zaken: INKOMSTEN 
Atlas Copco : €10000 
WereldWaterDag (schatting):  €7000 
Subsidie Provincie Oost-Vlaanderen: €8000 
Sponsoraanvraag Aquafin (gevraagd) €10000 
Donateurs (schatting) €10000 
 

 

Kortom, we hebben ook jouw hulp nog altijd 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! 

www.watervoormabele.be 
Vraag of commentaar? 

Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen 
rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 
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