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IAGU LIMPO - TABANKA SAN CLEAN WATER - HEALTHY VILLAGE

In 2017 hee! De Gevulde Waterkruik 441 drinkwatertanks gebouwd voor huishoudens, 355 in Guinee-Bissau en 86 tanks in  andere 
Afrikaanse landen. Het resultaat past in onze strategie om de Calabash Tank te verspreiden (zie kaart). De politieke en economische 
ontwikkeling in Guinee-B. stagneert. We hebben trainingen verzorgd in Nigeria en Guinee-Conakry, een Tanzaniaans bouwteam is 
naar ons centrum in Buba gekomen om daarna de geleerde kunde toe te passen in Oost Afrika. Eigen metselaars zijn bijgeschoold 
en in noord Guinee-Bissau zijn nieuwe lokale metselaars getraind. Veel educatie dus. De Calabash tank slaat aan: goed, goedkoop, 
eenvoudig en mooi. “Elke boerin wil zo’n reservoir bij de keuken.” Het bestuur bese! dat miljoenen kleine Afrikaanse boeren enorm 
geholpen zijn met een veilige watervoorraad bij huis. Met internationale trainingen geven we de vrucht van onze arbeid door, 
zonder zelf te moeten groeien. Er is nu een bouwbeschrijving voor de Calabash Tank in het Engels en het Portugees. De Franstalige 
komt eraan.           

Verspreiding Calabash tank

10.000 litertank bij een school

Tanzanianen in Buba

Tank bij trainingscentrum ADPP Tanks op het eiland Npungada bij Catio

5000 l. tanks in Guinea-Conakry

1. Doorgaan. We gingen in Guinee-Bissau door met het trainen van metselaars en het bouwen van drinkwatertanks.
2.  Internationalisering: In andere Afrikaanse landen hebben we zelfstandige drinkwaterprojecten getraind: zoals SPOTTanzania in 

Tanzania, E"ata in Nigeria, Sintchiourou in Guinee-Conakry en steun aan WAFA in DR Congo.
3.  Samenwerking met koepelorganisatie Partin, die onze contacten steunt met projecten in Tanzania, Senegal, Ghana, Kenia, 

Malawi. In de landen Nigeria, Congo en Tanzania werken nu zelfstandige teams met eigen middelen.
4. Samenwerking met IRHA (International Rainwater Harvesting Alliance) voor de vertaling van de MANUAL in Portugees.

Verspreiden van de kennis voor water en leven?.. het lukt!  Vinden van nieuwe leiders? … het lukt!

kosten: 1 tank kost € 240: de lokale eigenaar betaalt € 60 + de stichting betaalt € 180

Jaar Aantal 

tanks

Buba/ 
Quinara

Catio/
Tombali

Oio/Bisora Empada Congo Nigeria Conakry

2017 441 130 107 106 12 8 50 28

2016 601 301 183 56 20 40

2015 404 167 200 16 5 16

Tanzania

12*

De 441 tanks zijn gebouwd met € 26.460, 00 aan lokale betaling en € 79.380, 00 van de Stichting. * op eigen kracht



Locatie Deelnemers Tanks gedurende training

Interne bijscholingen Buba en Catio 20 8 tanks

Tankbouwers uit Bubaque, Bedanda, Bissora, Binar, Bula, Ingoré, Catunco 56 28 tanks

International in Nigeria, voor Tanzania, in Guinee-Conakry en Nederland 20 16 tanks

Trainingen 2017:

waterstromen over vele paadjes 

MANUAL
CONSTRUÇÃO DE

RESERVATORIO D’ÁGUA 
TIPO CALABASH 2017

CAPTAÇAO D´ÁGUA DA CHUVA NA AFRICA

www.degevuldewaterkruik.nl

CONCEPT

� emaweek, o.a. Julianaschool Rijssen

Vergadering op Catunco over de betaling in rijst.                   

Kenianen in Nederland voorbereiding van training in Kenia

Sleutel voor verspreiding veilig drinkwater….. MANUAL Portugees

Cholera voorbij. Vroeger was er vrijwel elk jaar cholera op één van de 10 eilanden in de sector Como bij Catio. Tien jaar geleden is 
er begonnen met bouwen van tanks en volgens de eilanders was er de laatste 5 jaar geen cholera meer. Eens dacht men aan een vloek 
en dan volgde een heksenjacht. Nu ziet men dat schoon water de remedie is. 
Ghana over de IJssel is een nieuw drinkwaterproject in Overijssel en gaat Calabash tanks bouwen in Ghana.
Acht basisscholen uit Rijssen kiezen ons project voor de ! emaweek en wij bezoeken alle klassen, zie foto.
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 radio voorlichting over Cholera en Ebola.

In tien dorpen van Guinea-Conakry kunnen ze nu zelf tanks bouwen en de dorpsvrouwen tonen hun kracht.

Organisatie: Projectleider Paul Akkerman (info@degevuldewaterkruik.nl) onderhoudt persoonlijk contact en controle. Sadjaliu 
Djalo 00245 966664475 is oudste coördinator en adviseur in ons centrum in Buba. Julio Nahonta is coördinator op het centrum in 
Catio en Domingos Tchuda coördineert Noord Guinee vanuit Bula (vroeger Bissora).
De coördinatoren krijgen begeleiding, opdat ze zelfstandiger kunnen werken, ook als de hulp uit Nederland ooit minder wordt. 
Twee van hen volgen nu een vakopleiding bij ADPP. Alle drie maken eigen jaarverslag. 
Toekomst: Onze specialiteit is dat wij letterlijk en # guurlijk over smalle paden bij boeren komen in afgelegen dorpen en op eilan-
den, in een enorm gebied. In 2018 plannen we trainingen voor de Masaï in Kenya en voor de eilanders van de Casamance (Sen.). 
Door het betrekken van vrouwen en de praktische trainingen, vergroten we de zelfredzaamheid van de kleine boeren voor gezonde 
dorpen. Ons werkterrein valt onder de Sustainable Development Goals van de VN: SDG 6. We werken samen met grote organisaties 
bv Partin en IRHA. Guinee-Bissau blij"  onze basis.

Onze Donateurs hebben royale steun gegeven om ons programma 2017 uit te voeren, daarvoor hartelijk dank!

Website, de Manual van de Calabash tank staat op de site, evenals de jaarcijfers 2017. 
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