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In 2020 hebben onze projectleiders opnieuw meer Calabash Cisternen gebouwd dan in het vorige jaar. Er is groei, in
Guinee-Bissau en in een tiental andere Afrikaanse landen. Het gaat om veilig water vlak bij huis, om de gezondheid van
families en het verlichten van de taak van talloze vrouwen op het platteland van Afrika. Jonge mannen worden getraind en
vinden werk. De corona pandemie heeft onze lokale projectleiders op de proef gesteld. Ze hebben de proef doorstaan. De
verspreiding van de Calabash zet door! Lokale projectleiders hebben in 11 landen 886 cisternen gebouwd (waarvan
293 spin-off), ze hebben 15 trainingen georganiseerd èn de Mini Calabash geïntroduceerd voor handen wassen. De
landen zijn: Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Senegal, Ghana, Nigeria, DR Congo, Tanzania, Kenya, Malawi, Madagaskar
en Mexico. De ontwikkeling van projecten in Kameroen en Benin is tijdelijk gestopt.
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Er zijn 886 Calabash Cisternen gebouwd, 593 met steun van onze Stichting, 293 spin-off, op eigen kracht
1 Calabash Cisterne in Guinee-Bissau kost € 240,-. De eigenaar betaalt € 80,- de Stichting steunt met € 160,-

19 + 17*

Dankzij lokale projectleiders en metselaars uit dorpsfamilies komen we op afgelegen plekken waar jonge meisjes drinkwater
torsen uit open poelen. Hier in Cassebetche in het uiterste ZW. van Guinee-B. nabij de grens met Conakry.

Mini Calabash om handen te wassen
en je gezondheid te beschermen.
In het coronajaar zijn 205 Mini Calabassen gebouwd in 6 landen. Wilde Ganzen heeft sommige projecten gesteund.

Nationale en internationale trainingen geven dynamiek aan de verspreiding van de Calabash Cisterne. Bijvoorbeeld
de eerste training in Malawi (2019) heeft geïnspireerd tot trainingen bij 3 nieuwe projecten die nu ook Calabash Cisternen
bouwen. In 2020 waren er trainingen in Guinee-Bissau, Conakry, Kenya, Senegal, Mexico, DR Congo, Madagascar.
Projectleiders bewaken onderling de kwaliteit door foto’s op een What’s App groep en certificaten.
Organisatie: Bestuursleden Paul Akkerman en Han Heijnen hebben een persoonlijke samenwerking met de lokale
projectleiders. Beiden hebben bijgedragen aan het IWA boek: International Rainwater Catchment Systems Experiences.
Hoofdstuk 18 gaat over de Calabash Cisterne in Afrika. Ons werkdoel valt onder de Sustainable Development Goals van
de VN: SDG 6. We werken samen met grote organisaties bv Partin en IRHA. De samenwerking met Partin is als vanouds,
nu met de nieuwe directeur Erik Boerrichter. Ons bestuurslid Han Heijnen is tevens president van IRHA (International
Rainwater Harvesting Association) De samenwerking met SMARTCenters is geïntensiveerd. De MANUALS in 3 talen zijn
geactualiseerd. Wij, bestuursleden, zijn vrijwilligers, die beogen professioneel te werken.
Perspectief. Met drinkwater vlakbij huis zijn vrouwen in staat beter voor hun gezin te zorgen. Meisjes gaan langer naar
school. De Calabash Cisterne speelt een stuwende betaalbare rol in een zich vernieuwende watercultuur. Vrouwen- groepen
kloppen aan bij onze projectleiders om het Calabash project ook naar hun dorp te halen. Onze projectleiders durven stapje
voor stapje meer te vragen en ontwikkelen ondernemerschap. Dit jaar gaan we op de ingeslagen
weg door met bouwen, trainingen en coachen naar zelfstandigheid. Zie de projectbeschrijving
2021.

De jaarcijfers 2020 staan op onze site, evenals De MANUALS van de Calabash Cisterne www.degevuldewaterkruik.nl
Namens het bestuur bedank ik u, als donateur, voor uw royale bijdrage aan ons programma 2020. Bemoedigend is dat de
eerste Calabash projecten hebben geïnspireerd tot vervolg projecten. Kunnen we nu zeggen dat de derde migratiegolf van
de Calabash Cisterne straks de vierde golf veroorzaakt?
Hartelijk dank!

