Nieuwsbrief Stichting Share: Schoon water in Kajiado/Kenia (april 2021)
Zonder water geen onderwijs
Dat was de kern van een uitgebreide mail, die
we vier maanden geleden ontvingen van Fr.
Patrick. De scholen mochten wel (deels) open,
op voorwaarde dat werd voldaan aan de Corona
hygiëne voorschriften. De school van Fr. Patrick,
met 600 leerlingen in de plaats Kajiado had geen
watervoorziening. Het water werd in tankauto’s
aangevoerd uit een rivier op een afstand van
100 km. De kwaliteit van dat rivierwater was
matig/slecht en de prijs 40 x zo hoog als wat wij
in Nederland betalen.

Een boorgat van 185 meter
Er was reeds onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van water in de bodem. De
uitkomst daarvan was hoopgevend. Een
vergunning om
te boren was
aanwezig en ook
drie offertes
waren in bezit
van Fr. Patrick.
Na een snelle
maar grondige
afweging
hebben we
besloten om
€ 16.500 over te maken voor het boren,
aanbrengen van poreuze wanden en het
laboratoriumonderzoek. Na ruim een week
kregen we al foto’s en filmpjes opgestuurd,
waaruit bleek dat er een reservoir met water
was aangeboord. Na vier weken kwam de
uitslag van het laboratorium.
Het water was onderzocht op 14 aspecten en
allen bleven ruimschoots binnen de norm.

Solar pump:
Dankzij de bijdragen van enkele zeer betrokken
“vrienden van Share” hebben we ook de
volgende fase snel kunnen financieren, namelijk
de pomp, zonnepanelen, leidingen en
toebehoren. Er is nu schoon water op het
terrein van de missie in Kajiado.

Dankzij de solar-installatie zijn ze niet afhankelijk van
het dure en onbetrouwbare electriciteitsnetwerk.

In eerste instantie zullen ca. 800 mensen van
deze voorziening gebruik maken. De bedoeling
is om het leidingnetwerk, opslagtanks en
tappunten uit te breiden, waarmee 3000
mensen schoon water zullen drinken.

Schoon water is essentieel
Kinderen die vervuild (rivier-)water drinken
krijgen maagdarminfecties. Daardoor kunnen
zij zich minder goed concentreren en zijn vaker
ziek. Dat heeft
negatieve invloed
op hun prestaties
op school en op
hun functioneren
later.
Boorgat water naast rivierwater (Kajiado)

Met dit project maken wij het verschil.
Om dit project te realiseren - in slechts drie
maanden tijd - hebben we tijdelijk € 8000
gebruikt van geld bestemd voor een
schoolproject. Het zou fantastisch zijn als dat
geld in augustus weer op rekening van Share
staat, zodat het schoolproject volgens planning
kan doorgaan.
Jouw bijdrage stellen wij zeer op prijs.
IBAN: NL88INGB 0009 0288 45, Stichting
Share, onder vermelding van: “water”
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