Verantwoording Project Waterpomp voor Ndegeya - Oeganda
Medio 2016 kregen we het bericht dat de Anglican Church St. Mary een bijdrage wilde leveren aan
het werk van de Joanne Foundation. Daar waren we erg blij mee en we denken een mooie
bestemming gevonden te hebben voor het gedoneerde geld: een waterpomp in een van de
dorpskernen van Ndegeya, Oeganda.
We willen nu graag verslag uitbrengen van de besteding van het door de Anglican Church St. Mary
gedoneerde geld.
Tijdens ons bezoek aan Oeganda in oktober 2016 kregen we van de dorpshoofden van de Ndegeya
communities het verzoek om hen financieel te ondersteunen bij het plaatsen van een (of meerdere)
waterpomp(en).
We zijn erg blij dat we dankzij verschillende sponsors inmiddels acht pompen hebben kunnen laten
plaatsen en één van deze pompen i s volledig gefinancierd door de Anglican Church St. Mary.
Het graven van een put en plaatsen van een pomp wordt voorafgegaan door een officieel moment:
het opstellen van een M.O.U. (“Memorandum of Understanding” ). Dit is een soort contract tussen,
in dit geval, de eigenaar van de grond waar de pomp op komt te staan, de dorpsoudsten en de
vertegenwoordiger van de Joanne Foundation. In dit contract verklaart de eigenaar van de grond
deze grond belangeloos en voor onbepaalde tijd af te staan aan de community voor het plaatsen van
de waterpomp en belooft er zelf geen financieel voordeel uit te behalen.
Na de nodige handtekeningen en stempels, kon
begonnen worden met het egaliseren van de
grond, het graven van een put en het plaatsen van
een pomp. Alle werkzaamheden zijn door de
dorpsbewoners zelf gedaan. De Joanne
Foundation heeft hier ook op aangedrongen,
i.v.m. het gevoel van “eigenaarschap” , het is nu
echt hùn pomp. Ook het onderhoud van de pomp
zal door de dorpsbewoners zelf gedaan worden.
Iedere pomp heeft een eigen “watercomité” dat
hiervoor verantwoordelijk is.
De aannemer, Bakka Godfrey, heeft alle
werkzaamheden begeleid en heeft ook een aantal
mensen in de verschillende dorpen hiervoor
opgeleid.
En omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, een fotoverslag van de ontwikkelingen.

De vrouwen egaliseren de grond en de mannen gaan graven.

Omdat de vrachtwagen niet op de plaats kan
komen waar de put gegraven wordt , helpt
iedereen mee sjouwen.

De leden van het watercomité krijgen instructies hoe ze de pomp moeten onderhouden .

De man links is Bakka Godfrey, de aannemer die het hele project heeft begeleid en de
dorpsbewoners heeft geleerd hoe ze de pomp moeten onderhouden.

De oude en de nieuwe situatie……..

wat een verschil!

Financiële verantwoording
De kosten per pomp:
Waterpomp set

1.030.000

Materiaalkosten
2.392.000
Arbeidsloon
1.845.000
Transportkosten
1.339.000
Totale kosten
6.606.000 UGX
Volgens de huidige koers is dat € 1740,- per
pomp.
Dankzij uw donatie kan een grote groep
mensen in Ndegeya nu beschikken over
schoon water. Hartelijk dank hiervoor!
We hopen u middels dit schrijven
geïnformeerd te hebben en mocht u hierover
nog vragen hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
van de Joanne Foundation,
Helma Noordink, secretaris/penningmeester
info@joannefoundation.nl
0543 471498

