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STAND VAN ZAKEN (telefonisch gesprek met Zr Ria – 26 maart) 

We kregen een enthousiaste en overtuigende Zuster Ria aan de telefoon. Enkele onthouders: 

Volgens Ria zijn de volgende dingen afgesproken of al gebeurd: 

 De boring met als resultaat veel water, aangesloten op het oude buizencircuit 

 Uit de tijd van pater Gomez zaliger werden de points d'eau in het hospitaal terug aangelegd. 

Voor de zieken en hun ondersteunende familie een must (één of twee familieleden verblijven 

mee in het ziekenhuis, zorgen voor eten en was). Zie foto’s verder in deze nieuwsbrief. 

 Alle paviljoenen verbinden met de watertoren, daar zijn ze aan begonnen. (zie foto’s) 

 Intussen zijn ze gisteren en vandaag de watertoren aan het herstellen. Er komt ook een dak 

op. Dat betekent dat de kwaliteit van het water nog verbetert. 

 

Er waren en zijn misschien nog twee problemen: 

Eerst en vooral de oncontroleerbare toestroom van mensen uit de buurt. Herinner je één van 

de foto’s uit Nieuwsbrief 12.  Omdat de watertoren wordt hersteld is er nu eventjes geen water. Het 

hospitaal gaat daarna haar systeem veranderen: aan de ingangen komen bewakers en die moeten de 

lokale mama’s buiten houden; vanaf nu moeten die mama’s zich gaan bevoorraden op de externe 

waterpunten (point d’eau). Ze gaan 200FC (francs congolais) betalen per bidon, dat is ongeveer 0,11 

€. De installatie zal op de site van het ziekenhuis liggen, een buis en een kraantje maken bevoorrading 

buiten de site mogelijk en duurzaam. Er komen controleurs/ontvangers aan die waterpunten en ook 

een compteur. Radio Mabele, veel beluisterd en met een actieradius van 50 km rondom de cité, zal 

deze werkwijze verspreiden en uitleggen. 

 

Blijft het mogelijk probleem van de druk die nodig is om al die waterpunten (5 points d’eau in het 

hospitaal, 3 buiten én de gebouwen van het hospitaal) van voldoende druk te voorzien. Volgens de 

plaatselijke uitvoerders van SOFOCO zal dat geen probleem zijn, er is water genoeg. Onze ingenieurs 

in België hebben hun twijfels. Maar als dat zo is hebben we een oplossing (die alweer geld gaat kosten, 

maar het probleem helemaal oplost): een drukverhogingspomp op zonnepanelen of een 2e watertoren 

ernaast natuurlijk. 

 

Onze indruk op het einde van het gesprek met Zr Ria blijft hangen als een inspiratiebron: 

enthousiasme en vertrouwen in de toekomst. 

 

 

BEELDEN ZEGGEN ZOVEEL (MEER) 

De uitvoering van fase 2, de distributiekanalen naar de gebouwen  
De eerste echo’s en beelden van de WereldWaterDag van 22 maart 2019 
 

UITVOERING FASE 2: HET DISTRIBUTIENET NAAR DE GEBOUWEN 
 
De lange reis van Popokabaka tot ‘waar de wegen verdwenen zijn’ zit erop. De mannen zijn al aan het afladen. 
Richting pick-ups want die geraken wel over die nu al te bekende zandwegen. Stockeren. 
 

Dan laten we la main-d’oeuvre erop los. Snel liggen er kanalen en buizen à volonté. In de grond gaan ze: veiliger en 
handiger… 
 

Om te eindigen met de waterpunten. Stevig in beton. 
 



 

 

 
 
 

  
 



 

  
 

DE WERELDWATERDAG 22 MAART 2019 

Een eerste indruk die we zelf meemaakten. Het was dolle pret om al die kleintjes en iets groteren bezig te zien: 

dansen (op het waterlied), spelletjes spelen waar ze zelf een waterleiding ineenflansen (tennisballen i.p.v. water 

want het respect voor alle water zat heel diep), water overbrengen, rijstwafels verkopen, popcorn zelf maken voor 

de papa’s en de mama’s, Rivierenhofwater filteren en hoeveel moeite dat dat wel kost en tijd!... En vooral stappen 

want er was ook nog die sponsortocht! 

Dan die sponsortochten, heerlijk overgoten met een warm lentezonnetje van 15°C. Een tocht van zes kilometer door 

de parken van Borgerhout. Of wat dacht je van zes kilometer met 3 of 4 of 5 liter water in je rugzak van Boechout 

naar Hove en terug. Maar ook dat meegesleurde water werd niet weggegoten natuurlijk. Terug meenemen was de 

boodschap. Ze deden het gezwind, al fluitend en joelend, met die sponsorgedachte in het vizier! 

We maken een volledige lijst van de scholen die mee deden, als we zeker zijn dat die volledig is! 



 

De aquaduct met tennisballen, je moet er maar aan denken om geen water te verprutsen! 
De Lagere school van Xaverius is drukdoende. Nu nog de waterdans! 



 

 

 

 



 

 

 

 

Watertransport, vuil water filteren, en voor mij de mooiste: watergeluiden herkennen… 
de kleuters van het Xaveriuscollege geloven erin! 



 
De gasten van de humaniora verkochten gepimpte drankjes maar de zuurtegraad van die fruitjes gaan we niet 

tonen! Maar lekker verrassend zo’n speeltijd met attractie. 

 

 



 

Onze Boechoutse stappers, braaf langs achter gefotografeerd, omwille van de privacy-wet. 

 

 

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 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 
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