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Laatste nieuws: De technieker is er 

geraakt! De pomp is hersteld!     Zr. Ria, sms 9 juli     

Mr. Abdon, sms 10 juli  

Waar staan we op 12 juli 2019? 
o 10 oktober 2018: een pompinstallatie op zonnepanelen met een watertoevoer van 10m³ per 

zonne-uur  

o 26 maart 2019 

o de watertoren hersteld 

o 900m kanalisatie, een netwerk van PVC buizen 

o de negen waterpunten afgewerkt: zes op de hospitaalsite en drie aan de randen van 

het hospitaal. De zes waterpunten op de site zijn bestemd voor de werking van het 

ziekenhuis en dienen om de familie van de zieken te begeleiden: eten koken en 

kledij wassen. Die drie externe waterpunten voor de bevolking zijn betalend: 50 FC 

(franc congolais) per bidon van 25 liter. Op onderstaande foto zie je het waterpunt, 

de tuinslang, de controleur aan wie je betaalt en de spreekwoordelijke geduldige en 

nieuwsgierige file! Mooi blauw, valt op in het landschap! 

 



 

 

o het gebruikte materiaal: 

 
 

 

 
 

o April 2019: een bliksem heeft de pompinstallatie lamgelegd (in het dorp in de buurt vielen 

er verschillende doden) 

o 13 juni 2019: SOFOCO is intussen komen onderzoeken en heeft bevestigd dat de panne te 

wijten is aan een hevig onweer en dat de kosten zich beperken tot twee onderdelen (een 

surge protector en kabels) naast de werkzaamheden en loon van de herstellers natuurlijk. 

(totale prijs zo’n 2000 €) 

o 9-10 juli 2019: De technieker (ingenieur) is gearriveerd! De reparatie is 

een feit!  

We gaan later ook een bliksemafleider laten installeren om nieuwe 

ongelukken te vermijden. 
 

 

 

 

 

 



ONZE PLANNEN VOOR DE 2E HELFT VAN 2019 
Een sanitatieplan wordt ontworpen en begroot: 

Vorig jaar in onze zomer van 2018 was er, op de hospitaalsite, een paar maanden een schrijnend 

tekort aan water. De regenputten stonden leeg! Dat wil ons nieuw sanitatieplan absoluut 

voorkomen. 

Congo kent maar twee seizoenen: het regent bakken, hevige regens afgewisseld met dezelfde dag 

nog terug heel veel zon (regenseizoen) of het regent maanden niet (het droogseizoen)! En soms dus 

ook in de maanden dat het normaal wel regent, zoals vorig jaar… regent het gewoon niet! 

 

 
Alleen bij voldoende regenwater, kan drinkwater voorbehouden blijven voor de hygiënische 

vereisten van hospitaalwerk, voor het eten en drinken. Alle andere gebruik kan dan gebeuren met 

regenwater om ziektes te vermijden die gelinkt zijn aan hygiëne, de dooddoener, nog altijd. Zeker 

voor de jongsten onder hen! 

 

Wat zijn we aan het uitzoeken? 
 

1. REGENWATER 
 

1. De bestaande dakgoten op verschillende daken van de gebouwen herstellen en vernieuwen. 

2. Dakgoten aanleggen op zoveel mogelijk andere gebouwen i.f.v. de plekken waar de nood 

aan regenwater het grootste is. 

3. De bestaande regenputten zitten in de grond en zijn regelmatig aan herstelling toe. We 

graven meer putten waar de nood het grootst is. Hun volume is te belangrijk en is niet op te 

lossen met de kleinere reservoirs (pt 4). Indien mogelijk voorzien we ze van handpompen.  

 



 

Heb je de ijzeren staaf gezien? Sleurwerk, denk ik, om de volle bidon                             

terug boven te krijgen. Zeker als de put zelf nog maar halfvol of minder is! 

4. We voorzien kleinere reservoirs 
bovengronds met een gemakkelijk 

aftapsysteem, op plaatsen met een 
minder grote behoefte. 

 
 

5. Voor het denk- en uittekenwerk doen we een beroep op Ingenieurs zonder Grenzen en de 

werkgroep Sanitatie van Aquafin. 
 

2. TOILETTEN 

De beheersing van het gezondheidsprobleem gelinkt aan water, heeft nog een derde pijler: naast 

drinkwater en regenwater is het werken van efficiënte toiletten een absolute prioriteit. 

Wat is de toestand nu? 

 

Zo was het, nog niet zo lang geleden, op de jongensschool! 



 

Wat willen we verbeteren? 

Een kijkje in de toiletten van de verplegersschool spreekt boekdelen! Zo moet het worden op de hele 

hospitaalsite! 

  
 

De Vrienden van Kasongo-Lunda hebben net de jongenstoiletten in de verplegersschool vernieuwd. 

De deuren zijn in de maak!  

Deze organisatie, ontstaan uit de familie- en vriendenkring van Zuster Ria, bekommert zich om het 

verplegersinstituut (het ITM, l’Institut Technique Mécical): de opleiding, de schoolorganisatie, de 

gebouwen, het materiaal, de toiletten,… 

Chapeau, ‘t ziet er meer dan degelijk uit! 

 



Wereldwaterdag      
We hebben een heel enthousiaste en wervelende 

wereldwaterdag meegemaakt. 

Wij kijken uit naar de editie 2020. 

Als je zin hebt om een glimp op te vangen van het gebeuren, dan kan je naar de PP kijken die we hier 

in filmvorm aanbieden. 

Natuurlijk als je zelf bij één of andere school betrokken bent (je kind, jijzelf, via familie of vrienden, je 

bent oud-leerling van een toffe school), geef dan aub de naam en mailadres door. Wij contacteren 

hen volledig vrijblijvend in september. 

“De kinderen hebben ervan genoten en 

misschien nog belangrijker 

er heel wat van opgestoken.” 

Een enthousiaste meester 
 

Fijn om weten 
Zuster Ria Van der Sijpe, onze plaatselijke bezielster, komt op vakantie in juli-

augustus. We zoeken een moment in haar drukke programma om met haar 

de situatie ter plaatse en onze toekomstplannen te bespreken. Dus als je 

vragen hebt, stuur ze door!  

De Vrienden van Kasongo-Lunda (Eric Verplancke) organiseren hun 

ontmoetingsdag met Zr Ria op 25 augustus met het Hespenfestijn, ten voordele van de 

verplegersschool van K-Lunda. De Kring, Kloosterstraat 4, Beervelde. Iedereen welkom! 

 

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.  
Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je dubbel onze 
dankbaarheid waard! 
www.watervoormabele.be   
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