
 
Voortgangsverslag voor donoren van De Gevulde Waterkruik, september 2017 

De Gevulde Waterkruik is een drinkwaterproject van de Stichting Vrienden Holten Bedanda. 
www.degevuldewaterkruik.nl . Fotobijlage bij projectbeschrijving 2018. 

 
De Gevulde Waterkruik steunt kleine boeren in Afrika met het verkrijgen van veilig drinkwater. Dit lukt steeds beter. 
In de eerste helft van 2017 hebben wij + 300 tanks opgeleverd voor ongeveer 3000 personen en we hebben 65 
boerenzoons bijgeschoold of getraind in het vak tankbouwer. De metselaars leren ook plattelands-wc’s bouwen. Wij 
zijn gemotiveerd om de zelfvoorzienende boeren te steunen en gaan door. We maken ons project in Guinee-Bissau 
zelfstandiger en professioneler. Sadjaliu Djalo, Julio Nahonta en Domingos Tchuda, zijn onze coördinatoren. 
 

                  
coördinatoren Sadjaliu Djalo, Buba         Julio Nahonta, Catio      Domingos Tchuda, Bissora             Paul Akkerman, algemeen 
 
In Guinee-Bissau werkt De Gevulde Waterkruik samen met CBR Effata. Buiten Guinee-B met organisaties in Congo, 
Nigeria, Tanzania, Kenia en Ghana, die zich inzetten voor veilig drinkwater. Nigerianen en Tanzanianen hebben  een 
training gevolgd en bouwen nu Calabash tanks in hun landen. Effata leidt o.a. dove metselaars op tot tankbouwer.  
Een 5000 liter Calabash tank kost € 240, - waarvan de tankeigenaar € 60, - betaalt.  Productie tot september 2017: 
 

Sadjaliu 114 tanks 3 trainingen met 22 deelnemers 
Julio 60  2 trainingen met 16 
Domingos  76  1 training met 9 
Effata Nigeria 45 2 trainingen met 18 deelnemers 

 
De productie is dit jaar wat langzamer op gang gekomen vanwege ons nieuwe beleid: De aanstaande tankeigenaar 
m/v, de klant dus, betaalt haar deel vóór de bouw begint. Daar moeten mensen aan wennen en ze kijken even de kat uit 
de boom naar andere dorpen. Nu draait de productie weer volop, er zijn lange bestellijsten.  
 

     
Sinds het gebruik van de MANUAL neemt de kwaliteit en gelijkvormigheid toe. 
Op onze centra gaan we door met experimenteren met gebruiksvriendelijkheid, vorm en capaciteit.  

           
kraan op afstand, ook binnen, extra gemak       hoge tank voor meer druk.  15.000 l bij een school 



        
Polon de Sinsa in Guinee-Bissau, een gezond dorp van rijstboeren met voldoende drinkwater 

        
           boerenfamilie met calabash tank in Nigeria 
 

         
   Metselaars aan het werk tijdens training in Catio  

           
Kenianen bij tank in Nederland        metselaar bouwt plattelands-wc. 

          
 
Vriendschappelijke betrekkingen met kleine boeren, kleinschalig blijven en onze knowhow verspreiden. 
De knowhow is te vinden in onze MANUAL 2016 (zie website) en is vrij beschikbaar.  
De Gevulde Waterkruik werpt vruchten af. Hartelijk dank voor uw vertrouwen en steun! 

Paul Akkerman,  
Stichting Vrienden Holten Bedanda 


