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In 2016 heeft De Gevulde Waterkruik 600 drinkwatertanks gebouwd in Guinee-Bissau en 50 lokale 
metselaars getraind. Meer dan vorig jaar dankzij royale giften. We hebben een nieuw initiatief: Onze 
Calabash Watertank oogst waardering, goed, goedkoop, eenvoudig en mooi. Het bestuur denkt dat veel 
kleine zelfvoorzienende boeren in Afrika erg geholpen zijn met een Calabash Watertank. We zijn daarom 
begonnen met internationale trainingen om de vrucht van onze arbeid door te geven. We hopen zo tevens 
onze positie in Guinee-Bissau te versterken. De Manual 2016 maakt onze knowhow toegankelijk voor velen.  
Afrikaanse naam : IAGU LIMPO - TABANKA SAN   of   CLEAN WATER - HEALTHY VILLAGE. 
 

               
Dit betekent: 
1. Doorgaan. We gingen gestaag door met trainingen en bouwen van drinkwatertanks in Guinee-Bissau en Congo. 
2. Internationalisering: We begonnen met kennisoverdracht voor zelfvoorzienende boeren en training aan 
zelfstandige drinkwaterprojecten in andere Afrikaanse landen, zoals Frans Guinee-Conakry, Nigeria en Tanzania. 
3. Jonge mensen werken samen, ontmoeten elkaar en leren de Calabash Tank bouwen in Guinee-Bissau. Ze nemen 
nieuwe kennis en motivatie mee naar andere landen. Koepel organisatie Partin steunt deze samenwerking met meer 
projecten. Twee van onze trainers werken nu in Nigeria bij Effata, in april komt een team Tanzanianen van SPOT 
Tanzania voor een training naar Buba. Het project WATER4ALLin CONGO bouwt al jaren onze Calabash Tanks.  
 

           
           Bissora        Nigeria     Congo   
We stimuleren krachtige kernen, die zelfstandig kunnen werken, ook als de hulp uit Nederland minder wordt.  
De 3 coördinatoren maken een eigen jaarverslag: Sadjaliu in Buba, Julio in Catio en Domingos in Oio. We werken  
in 3 provincies en ongeveer 60 dorpen. Ook dit jaar kwamen vertegenwoordigers uit de dorpen bijeen. 
 

   kosten: 1 tank kost € 240: de lokale eigenaar betaalt € 60 + de stichting betaalt € 180  
jaar Aantal tanks Buba/ Quinara Catio/Tombali Oio/Bissora Empada Congo 
2016     601 totaal  301   183  56  20 40 
2015      404    167    200  16    5 16 
2014     440   246    144  10  10 30 

De 600 tanks zijn gebouwd met € 36.000, 00 aan lokale betaling en € 108.000, 00 van de Stichting.  
Ons beleid: doorgaan en knowhow verspreiden voor water en leven. We zijn op zoek naar nieuwe leiders. 



 
 

Jonge mensen werken internationaal samen in een training van 7 of 14 dagen 

    
Nederlandse student Water Management tijdens training voor Calabash Tank in Afrikaans dorp. 
 

Trainingen 2016: 
periode Plaats Deelnemers productie 

februari/maart interne bijscholingen Buba/ Catio 20 8 tanks 
november/december Training tankbouw, Mansaba, Binar, Guilege 30, (2 uit Frans-Guinee en 1 

Nederlander) 
12 tanks 

juni Handboringen en constructie EMAS pomp, door 
WOT leden in Buba/Catio 

12 12pompen, 
 1 boring 

 

             
       Eilandvergadering Widekea              toilet in Guilege        nu ook op Bubaque, Archipelago Bijago 

Trends  
Dorpen en eilanden uit de nood. Dorpsvertegenwoordigers brengen in de vergadering naar voren dat in 10 dorpen en 
op enkele eilanden de grootste drinkwaternood is opgelost met de watertanks. De vraag naar drinkwatertanks blijft om 
de seizoenarbeiders te ontvangen gedurende de rijst en cashewcampagne. Dit ondersteunt weer de economie. 
Latrines: De vraag naar latrines neemt toe en we spreken af, dat onze metselaars ook latrines gaan bouwen, mits het 
huishouden de cement betaalt. De belangstelling wordt gestimuleerd door voorlichting over Cholera en Ebola. 
Organisatie: Projectleider Paul Akkerman (info@degevuldewaterkruik.nl) onderhoudt persoonlijk contact en 
controleert de projectleiders. Sadjaliu Djalo (sadjaliudjalo@hotmail.com) is oudste coördinator en adviseur in ons 
centrum in Buba. Julio Nahonta is coördinator op het centrum in Catio en Domingos Tchuda coördineert in Bissora. 
Toekomst: Jongeren stimuleren tot zelfstandigheid door praktische training, scholing en ervaring buiten landsgrenzen. 
Doel blijft veilig drinkwater, hygiëne en economisch perspectief in zelfredzame Afrikaanse dorpen. 
Trainingen in 2017. Veel organisaties melden zich voor de Calebash Watertank. We geven trainingen en zoeken 
samenwerking met grotere organisaties. Donateurs steunen ons voldoende om ons programma 2017 uit te voeren. 
Website: De MANUAL van de Calabash Tank staat op de site. U kunt hier ook jaarverslag en jaarcijfers 2016 vinden. 

Eigen bijdrage is essentieel.       MANUAL, sleutel ter verspreiding van drinkwatertanks voor veel families in veel landen. 

   www.degevuldewaterkruik.nl 
 
Bank: NL 87 RABO 0340778792 
      
             Hartelijk dank, 
    Paul Akkerman 
                 voorzitter  

CALABASH TANK 
MANUAL  201 6 

 Een MANUAL kost €5,-. 


