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 WATER VOOR MABELE     
          
 Nieuwsbrief 12 – februari 2019  

                          

Zuster Ria Van der Sijpe 

Bonjour Rudi. Vu la situation à Kin et au pays je ne sais pas aller à 

Kin pour le moment. Patience jusqu’à la fin février peut-être pour la 

suite du projet. Ria. 24/01/2019 

En dan op de valreep (28/02/2019): Bonjour Rudi. J’étais allée prendre 

l’argent à l’économat (des jésuites) pour les achats. Après on 

cherchera un camion pour le transport. Ria 

Echt blij dat er terug schot zit in onze fase 2. We duimen! 

 

En wat zijn we aan het doen? 

We zitten niet stil.  Grapje. We werken de volgende fases van ons waterplan uit. Materiaal en werk, 

en wat gaat dat kosten. Voor de duidelijkheid: fase 2: het distributienet en het herstel van de 

watertoren; fase 3: regenwater en sanitatie; fase 4: uitbreiding van het opgepompte water om de 

lokale bevolking te kunnen helpen. 

We stelden een contract op tussen de verantwoordelijken van het hospitaal ginder en Water voor 

Mabele én Memisa.be.  

We betrekken Kleuter- en Lagere Scholen in het brede Antwerpse om samen deel te nemen aan de 

WereldWaterDag van 22 maart 2018. (zie verder) 

We blijven zoeken naar bedrijven om ons te ondersteunen. Zo kregen we een gouden tip om scheep 

te gaan met AQUAFIN. 

 ’Onze’ Wereldwaterdag  
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vrijdag 22 maart 2019  
Doelstelling 
Zoveel mogelijk jongeren (Kleuter- en Lagere school is ons doelpubliek) zien mee stappen in dat 
bewustmakingsproces rond water. Op een actieve manier, niet zomaar vanuit hun ‘luie’ stoel in de 
klas. Op een positieve toonaard, niemand heeft iets aan doemdenken. En de ouders en omgeving, al 
even actief, betrekken bij deze bezinning. Een affiche maakt dat duidelijk. 
 
Een waterspel. Of een ganzenspel op water. We ontwikkelden dit spel met de bedoeling die jonge 
gasten via verhalen te laten meeleven met onze Congolese stad, Kasongo-Lunda. Verhalen rond 
thema’s als water, school, voedsel, geld, gezondheid, wegen, spel, arbeid (van mama’s en papa’s, en 
kinderen!)... 
 

 

 
 
Een affiche. Het enthousiasme spuit eraf, en we moeten nog beginnen! 
 

 
 
Kandidaatscholen gezocht? nog altijd!  
Dertig scholen schreven we aan. En ondanks de vele activiteiten die in elke school al lang vastliggen, 
gaan we nu richting tien scholen. Maar meer is nog beter natuurlijk. 
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Voorwaarden  
om mee te doen? Geen enkele. De school beslist zelf in hoeverre ze meestapt in het verhaal: van 
lessen in de klassen tot deelname aan de WereldWaterDag  

- met een wandeltocht, met opdrachten onderweg, dikwijls praktisch (Hoe maak je water 
zuiver? Hoe vervoer ik water?... ) 

- met of zonder sponsortocht. Dan mét financiële steun aan een/ons waterproject in het 
Zuiden. 

 
Ga gerust eens kijken op onze website, de laatste rubriek “WereldWaterDag”! 
En laat zeker van je horen! Met nog een school om in te schrijven of gewoon omdat zo’n jonge 
gasten je kriebelen! 
 

 

Aquafin werkt naar propere waterlopen voor volgende generaties en een leefomgeving in harmonie 
met water. https://www.aquafin.be/ 
De sponsoring van Aquafin voor waterprojecten wordt door het bedrijf gekoppeld aan een 
werkgroep die een probleem van het project voorgesteld krijgt om, vanuit verschillende disciplines, 
mee naar een oplossing te zoeken. Normaal gaan leden van dat groepje ter plaatse de uitwerking van 
hun voorstel meemaken.  
 
Wij stelden hen deze pistes voor: 
 

1. DRINKWATER BETAALSYSTEMEN 
De situatie : 11000 liter drinkwater per dag komt nu aan en enkele kraantjes zijn binnen het 
hospitaal te makkelijk bereikbaar voor de omwonenden. Meer is er niet nodig om files (op 
zijn Congolees dan) te zien groeien. Met de nodige chaos als gevolg, het lawaai, mogelijke 
ruzies, enz. 
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Ergens in een volgende stadium willen we met een sterkere pomp op de vier buitenhoeken 
van het hospitaal georganiseerde watervoorziening realiseren voor de omwonenden in de 
vier windstreken. Dat betekent niet dat we de hele bevolking van Kasongo-Lunda (25000 
mensen) kunnen bevoorraden! 
 

Het Aquafin project  Daarom vroegen we aan een eerste werkgroep om mee na te 
denken over een betaalsysteem waarbij die mama’s binnen het hospitaal op een 
gecontroleerde manier water kunnen komen tappen. Aan een kostprijs die minimaal 
blijft, maar toch een financiële inspanning vraagt. Drinkwater kan je nergens nog 
gratis verkrijgen. Het voordeel van zo’n monitoringsysteem is ook dat je het 
hospitaalpersoneel toch aan een beperkte hoeveelheid gratis water kan helpen. 
Op een iets langere termijn gebruiken we dat systeem dan ook bij de vier externe 
waterpunten. 
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2. DE OPVANG VAN REGENWATER 

De situatie 
Er is veel regen in deze streek. Toch tijdens het regenseizoen. Daarbuiten kan het fel 
tegenvallen. In 2018 waren er maanden van extreme droogte. Regenputten leeg. Met 
periodes van voedselproblemen, zoals in de voorbije zomer. 

 

Het Aquafin-project 
Aquafin wil mee nadenken over regenwateropvang (wat ze zelf zo mooi ‘hemelwater’ 
noemen). Meer in de richting van tonnen, in PVC, die op een hoogte geplaatst 
worden om het probleem van het oppompen of met een stang het putten van dat 
water te vermijden.  En natuurlijk uitbreiden, om in de drogere periodes langer over 
dat toch vrij zuivere water te beschikken.  
 

3. DE SANITATIE 
De situatie 

 
 

Het gaat hier over renovatie en uitbreiding van de toiletten. Sporadisch ook over douches 
voor het personeel? Het kon ook gaan over het verwerken van afvalwater, maar dat laatste 
thema gaan we voorlopig niet verder uitwerken. 
 

Het Aquafinproject 
Het regenwater kan hier hulp bieden, zonder natuurlijk over te stappen op 
spoelwater in de toiletten... 
Overal willen we ook stimuleren dat de bewustmaking van de mensen verder wordt 
uitgebreid. De studenten en studentinnen van het ITM, het Institut Technique 
Médical, kunnen ons zeker een methode  en didactische middelen creëren om dat 
voortdurend onder de aandacht te houden. Ze hebben ons al geholpen bij het in 
kaart brengen van de gewoontes van de mensen bij het water halen: afstand, 
hoeveelheid… 
 

 

Kortom, we hebben ook jouw hulp nog altijd nodig  

om dit plan helemaal rond te krijgen! 
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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. 

www.watervoormabele.be  

Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je dubbel onze 
dankbaarheid waard! 
 
Vraag of commentaar? 
Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen 
rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 

 

 

En nu maar hopen op berijdbare wegen!  

 

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

