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Betreft: project Tanzania

Geachte heren Van de Warenburg en Van Heesch,
Met genoegen zijn we op uw verzoek ingegaan, om een drinkwaterproject in Afrika te
zoeken, dat door uw firma "geadopteerd" kan worden, en waaromheen u een aantal interneen externe promotionele activiteiten kunt ontplooien. Zelfstandig en in samen werking met
stichting KAP.
Via onze contacten kunnen wij u een project aanbieden, dat zowel aan uw als onze
doelstellingen voldoet:
• een heel dorp moet kunnen profiteren van de inspanningen (in dit geval ca. 5000
personen)
• zelfredzaamheid: het dorp neemt na oplevering de verantwoordelijkheid voor onderhoud
en werking van het project over.
• transparantie over voortgang en financiën
• schoon, veilig en voldoende water moet gegarandeerd worden
• het project komt de economische groei en werkgelegenheid ten goede
• maximale kosten ca. Euro 25.000,Om de succeskans te maximaliseren willen we graag uw project, in samenwerking maar wel
complementair met een ander KAP/Impulsis project, tot uitvoer brengen.
Het KAP/Impulsis project omhelst de aanleg van de watertoevoer en distributie in het
dorp Mabwe Pande vanaf een put op 2,5 kilometer van het dorp.

Het HUWA project omhelst:
1st fase
De aanleg van regenwateropvanginstallaties voor een dokterspost en lagere school in Mabwe
Pande, met 500 leerlingen.
2de fase
• De verbetering van de hygiënische omstandigheden van de schoolkinderen en de
patiënten;
• toename van de betrouwbare watervoorziening voor de school en dokterspost;
• extra watervoorziening voor de dorpsgemeenschap;
• stimulering van het school bezoek.

Deze twee projecten samen bieden het dorp een geweldige sprong voorwaarts op het gebied
van schoon,veilig en voldoende water,economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
Een uitgebreide projectbeschrijving, met foto's van de huidige situatie, treft u bijgaand aan.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het bestuur Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

F. Rondeel, Secretaris

