
Schone watervoorziening voor 7.300 mensen in Ilmotiook (Kenia) 

In Ilmotiook is een natuurlijke bron waar dieren 
drinken en de mensen water halen. Dit is niet 
hygiënisch. De vrouwen en kinderen vervoeren 
het water op hun hoofden of met ezels naar de 
hoger gelegen scholen, huizen en tuinen.  
De bewoners van het dorp Ilmotiook hebben het 
initiatief genomen voor dit waterproject. Via een 
pastor (Patrick Nkaai) , stichting Share en Pieter 
Bijl is de projectaanvraag bij de Protestantse 
Gemeente van Heerhugowaard gekomen.  
 
 

Begroting: € 58.000 / Uitvoering in twee fasen: 
Een Keniaans bedrijf heeft een offerte uitgebracht voor het totale project: € 58.000. De eerste 
fase omvat: bescherming van de bron, opslagtank en een tappunt (voor bewoners in het dal). 
De tweede fase betreft een pomp met zonne-energie, een leidingnetwerk, opslagtanks bij 
scholen en andere instellingen en tappunten. De bron wordt omheind en er worden bomen 
geplant. Er komt een voorziening zodat de dieren op een goede manier water kunnen drinken. 

 

Gezamenlijk de schouders onder het project 

Vier partijen zetten de schouders onder het project: 
 
 Een groep van 21 jongeren en vier begeleiders van de Protestantse Gemeente in 

Heerhugowaard en Graft de Rijp gaan in juli 2015 naar Kenia om daar – samen met jongeren 
van Kenia - te helpen bij het ingraven van de leidingen. Zij zullen naast het werken veel gaan 
‘uitwisselen’ met hun leeftijdgenoten in Kenia. Nederlandse jongeren zullen een presentatie 
geven van hun studie (of werk). Er komen activiteiten om elkaar en elkaars cultuur beter te 
leren kennen. Jongeren gaan gezamenlijk bomen planten en plastic troep opruimen om het 
milieubewustzijn te stimuleren.  
Deze groep heeft zich als doel gesteld om in één jaar (juli 2014 – juni 2015) € 34.000 op te 
halen d.m.v. diverse acties en het benaderen van bedrijven en stichtingen. Meer informatie 
over deze groep: www.samenvoorkenia.com (De vier begeleiders betalen hun reis- en 
verblijfkosten zelf, terwijl de jongeren een deel zelf betalen en het andere deel halen ze 
binnen met acties.) 

 Impulsis (een samenwerking van Edukans, ICCO en Kerk in Actie) steunt het project met een 
financiële bijdrage  en ze geven advies: Het idee om het milieubewustzijn te bevorderen, 
komt van Impulsis. De snelle acceptatie door Impulsis is vooral te danken aan de 
betrokkenheid van de jongeren en de twee kerken. Impulsis vindt het ook een mooi project, 
want het geeft een enorme 'impuls' aan de gezondheid en sociaal economische ontwikkeling 
in Ilmotiook. Meer info: www.impulsis.nl 

 De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heerhugowaard zet zich in om voldoende 
geld op te halen voor de bronbescherming.  

 Stichting Share heeft sinds 2005 een intensieve project relatie met Pastor Patrick Nkaai. Dat 
heeft geresulteerd in verbetering van het onderwijs, goede watervoorziening op meerdere 
locaties, bevorderen van groenteteelt, vermindering houtkap door een biogasinstallatie. Voor 
meer informatie over Patrick en de projecten, zie: www.stichtingshare.com (Pieter Bijl is 
voorzitter van deze stichting). 

http://www.samenvoorkenia.com/
http://www.impulsis.nl/


Onderhoud en beheer 

Een medewerker van het ministerie van water in Kenia verzorgt de educatie: hygiënisch gebruik 
van water en verspilling voorkomen. De inwoners van Ilmotiook gaan betalen voor het water 
zodat er geld is om de installatie te onderhouden. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden 
voor de financiering van andere voorzieningen in Ilmotiook. 
 
De impact van het project: 

 Schoner water en daardoor minder maag-darm klachten en ziekten 
 Mogelijkheid om gewassen te irrigeren en te verbouwen 
 Leerlingen kunnen meer tijd aan hun studie besteden 
 Vrouwen hoeven minder te sjouwen met water 
 Er komt tijd en geld beschikbaar voor andere productieve activiteiten 
 Werk voor enkele mensen (financieel en technisch beheer) 
 Het milieubewustzijn van de jongeren wordt bevorderd 
 Nederlandse jongeren zullen met een schat aan ervaringen terugkeren 

 
 

Stand van zaken november 2014: 
Met de bijdrage van Impulsis en de Diaconie is 
de eerste fase reeds succesvol uitgevoerd: het 
water wordt gezuiverd, er is een betonnen 
opslagtank (50.000 liter) en een tappunt. Tevens 
zijn er bomen geplant en is de bron omheind. 

De tweede fase omvat; een pomp, zonne-
energie, leidingnetwerk, kunststof opslagtanks 
en tappunten. Vijf scholen, twee kerken, een 
kliniek, een politiebureau, enkele winkels en 
diverse huishoudens krijgen de beschikking over 
leidingwater. Voor deze tweede fase is nog veel 
geld nodig. 

 

Fondswerving: particulieren, bedrijven en stichtingen 

Stichting Share en de Diaconie hebben de zogenaamde ANBI status. Dankzij deze ANBI status zijn 
giften van particulieren aan dit project fiscaal aftrekbaar. Voor bedrijven en stichtingen is het 
ook goed te weten dat zij te maken hebben met een fiscaal erkende instelling. 

 

U kunt uw bijdrage aan dit mooie project overmaken op rekening:  
NL88 INGB 0009 0288 45 van Stichting Share te Apeldoorn. 

Meer informatie is te verkrijgen: www.samenvoorkenia.com of www.stichtingshare.com 

 

Contactpersoon Pieter Bijl: pt.bijl@gmail.com, Rijperwaard 136, 1824 JR Alkmaar, tel: 06-
30790792. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

http://www.samenvoorkenia.com/
http://www.stichtingshare.com/
mailto:pt.bijl@gmail.com

