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IAGU LIMPO - TABANKA SAN          CLEAN WATER - HEALTHY VILLAGE 
 

De internationale verspreiding van de Calabash Cisterne zet door. In 10 Afrikaanse landen wordt onze 
Cisterne gebouwd. Dit is het resultaat van onze trainingen. De kosten zijn deels voor ons, deels voor de 
zelfstandige klant-organisatie. Op onze kosten zijn in Guinee 360 cisternen gebouwd en 62 internationaal. 
Op kosten van de klant zijn 148 Cisternen gebouwd, spin-off dus. Samen 570 Calabash Cisternen in 2018. 
Onze strategie blijkt te werken. We bouwen in Guinee-Bissau en we verspreiden de knowhow van de 
Calabash Cistern door trainingen en de MANUALS in 3 talen. Een nieuw verschijnsel is dat Afrikaanse 
trainers door Afrika reizen om collega’s te trainen: trainers van Guinea-Bissau, Congo en Kenya reizen naar 
Guinee-Conakry, Senegal, Tanzania en Malawi. Onderlinge ontwikkeling! 
De Calabash Cistern verkoopt zichzelf: goed, goedkoop, eenvoudig en mooi. Ons bestuur beseft dat 
miljoenen kleine Afrikaanse boeren enorm geholpen zijn met een cisterne veilig water bij huis.  

       Elke boerin wil veilig water bij de keuken   

       
              Holten     Tanzania   Guinee-Bissau 

1. In Guinee-Bissau gaan we gewoon door met het bouwen van Cisternen en het opleiden van onze metselaars.  
2. Internationalisering door training, de Calabash Cistern staat nu in 10 Afrikaanse landen en Panama en Mexico. 
3. Samenwerking met andere particuliere ontwikkelingsorganisaties, die we kennen door koepelorganisatie Partin.  
4. De Calabash Cistern steekt de Oceaan over door samenwerking met IRHA (International Rainwater Harvesting Alliance)  

       
    handenwassen      drinkwater            tankbouwer Amadu en vrouw    drinkwater te koop 
   
kosten: 1 cisterne kost € 240: de lokale eigenaar in Guinee-Bissau betaalde 25% =€ 60  +  de stichting betaalde € 180.  

jaar Cisternen  
Guinee-
Bissau/Conakry  

Congo Nigeria Senegal Kenya Ghana Tanzania Pana
ma 

Totaal Spin-off 
(op eigen 
kracht) 

2018     360  20 100* 10 + 8* 12 +6* 11* 20 + 11* 12* 422 148* 

2017     383    8   50    12*  441   12* 
2016     561   40       601  
De 422 cisternen zijn gebouwd met € 25.320, 00 aan lokale betaling en € 75.960, 00 van de Stichting. *op eigen kracht 
 
De productie van 2018 in Guinee-Bissau zelf, is achtergebleven vergeleken met 2017, dat komt omdat 
coördinator Julio Nahonta een jaar afwezig was voor een vakopleiding. De spin-off staat nu duidelijk op de 
kaart. Onze bedoeling is dat de zelfstandige spin-off verder gaat groeien in 2019. 



      
School in Kenia.                      Bedankje voor Rijssense scholen     Seminar Brazilië      nieuwe ontwikkeling 
 
  Trainingen 2018 deelnemers cisternen gedurende training 
   Interne bijscholingen van onze ervaren trainers Guinee-Bissau 20 8 cisternen 
   Nieuwe jonge cisternebouwers uit dorpen Guinee-Bissau 56 28 cisternen 
   Nieuwe bouwers en managers in Senegal, Guinee-Conakry, Kenia 20               16 cisternen 
In Guinee-Bissau gaan we gewoon door met het bouwen van Cisternen en het opleiden van onze metselaars. 
Dorpsvrouwen doen mee in de besluitvorming over de verdeling van cisternen in hun dorp. De eigen bijdrage is 
verhoogd naar 30%. In andere landen betalen cisterne-eigenaren 50 tot 100 %.  De ontwikkeling in Guinee-Bissau 
blijft achter. Onze beste vakman Julio Nahonta heeft gedurende een jaar een vakopleiding bouwkunde gevolgd, samen 
met assistent Iaia. Vrijwel al onze activiteiten zijn gericht op zelfstandigheid. 
De stichting Ghana over de IJssel is een nieuw steunpunt in West Afrika.  In Oost Afrika krijg de Calabash 
Cistern voet aan de grond door trainingen in Kenia in Tanzania en Malawi (april 2019).  
Sneeuwbaleffect in Afrika. Er ontstaat een beweging van Afrikaanse trainers en vaklieden die knowhow uitwisselen 
tussen landen en projecten. Met Partin en IRHA ondersteunt De gevulde Waterkruik die beweging, door projecten te 
verbinden en bij te dragen aan de reiskosten van Afrikaanse trainers. Educatie voor de jeugd is van levensbelang 
De Calabash Cistern steekt de oceaan over. We hebben een bijdrage geleverd aan het 11e Simposio Brazileiro de 
Captaçao e Manejo de Àgua de Chuva in João Pessoa. Brazilianen, Panamezen en Mexicanen bestuderen het concept.  
 

         
Gouverneur reikt certificaten uit            7 nationaliteiten op training in Tanzania        Mexico 
 
Organisatie: Projectleider Paul Akkerman (info@degevuldewaterkruik.nl) onderhoudt persoonlijk contacten en zorgt 
voor coördinatie van het geheel. Sadjaliu Djalo, mobiel+245 955407840 is oudste coördinator en adviseur in ons 
centrum in Buba. Julio Nahonta is coördinator in Catio en Domingos Tchuda coördineert vanuit Bissora. 
Ons werkterrein valt onder de Sustainable Development Goals van de VN:  SDG 6. We werken samen met grote 
organisaties bv Partin en IRHA.  Han Heijnen, president van IRHA is tevens lid van ons Stichtingsbestuur. 
U als Donateurs heeft royale steun gegeven om ons programma 2018 uit te voeren, daarvoor hartelijk dank! 
De Manuals van de Calabash Cistern staan op de site, evenals de jaarcijfers 2018.   www.degevuldewaterkruik.nl  
       

                                                                               
Delftse studenten in Panama         Sleutel voor verspreiding veilig drinkwater…..                Hartelijk dank! 


