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Dudzele, 31 maart 2019 

Beste KITANDA donateur, 

 

We willen je van harte danken voor de financiële steun die je ons hebt bezorgd de afgelopen jaren 

via onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. 

Wist je dat KITANDA zonder jou geen reden tot bestaan heeft? Neen, dit is echt geen gezever, wij 

bouwen samen aan de toekomst en zelfredzaamheid van de minstbedeelden in Kenia en Noord-

Nigeria, dankzij jouw hulp en financiële steun. Hoezo vraag je je misschien af? Wel, uiteraard halen 

wij het grootste deel van onze fondsen uit subsidiedossiers, maar deze dossier worden nooit voor het 

volledige bedrag gesubsidieerd. KITANDA moet daarvoor een aanzienlijk deel, gemiddeld zo’n 30%, 

uit eigen middelen bekostigen. En dat is nu precies waar jij ons de nodige zuurstof geeft om verder te 

gaan. 

En zoals je weet hebben we ons de laatste drie en een half jaar niet ingehouden, zo zijn we nu 

eenmaal want de nood is groot, zeer groot! We bouwden in Noord-Nigeria, Wurin Alheri, een lagere 

en middelbare school met 14 klaslokalen, een sanitaire plaats met toiletten en douches, een 

beroepsschool voorzien van de nodige machines, een drukkerij met inbegrip van drukmachines, om 

de schoolboeken van meer dan 6000 kinderen te kunnen drukken, de Rolls Royce op het vakgebied 

en een waterdam. Daarnaast voorzagen we een volledig gemeenschap, zo’n 30.000 mensen, rondom 

het dorp Shaffa, van drinkbaar water én hygiënisch sanitair. 

We verstuurden 3 vrachtwagens met 3 tractoren, een ploeg, een eg, werktuigmachines en 

hulpgoederen en 3 schoolbussen met 300 matrassen, dekens, lakens en hulpgoederen, twee 40 voet 

containers met een volledige tandartsenpraktijk en nog meer hulpgoederen.  

In Kenia boorden we naar water op 80 meter diepte, met pomp, toren, elektriciteit via zonnepanelen 

en een waterhuisje én bouwden we mee aan de school in Ayweyo, samen met een aantal partners 

uit binnen- en buitenland. We konden voorzien in noodhulp na de overstroming vorig jaar in de 

streek van Ahero en Ayweyo. Huisjes (lees: hutten) werden hersteld en matrassen werden 

uitgedeeld. Ook hielpen én helpen we mee aan het landbouwprogramma. 

We hebben nog lopende projecten in Noord-Nigeria zoals een nieuwe watervoorziening in een 

naburige gemeenschap van Shaffa, voor dezelfde capaciteit als het eerste en het medisch centrum 

op Wurin Alheri. Door de recente presidentsverkiezingen en de daarmee gepaard gaande onrust 

lopen die echter een lichte vertraging op. 

We hebben ook nieuwe projecten in aanvraag zoals:  

1. het boren naar water, vermoedelijk op 100 m diepte in een afgelegen gemeenschap in Kenia, 

het geologisch onderzoek is lopende. De foto’s hieronder tonen hun bestaan en het water 

waaruit ze momenteel moeten putten, nadat ze eerst een paar uur hebben moeten lopen.  

En ja,… ook de dieren drinken uit diezelfde poel … en doen … 
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2. de bouw van een school met 3 klaslokalen in Kuromi Chiroma, Noord-Oost Nigeria,  

    
3. een waterput in Gombe, Nigeria. Een iets kleiner project, maar even belangrijk voor zij die 

geen water hebben. 

Daarnaast hielpen we met een paar kleinere projecten zoals een transport naar Hunedoara in 

Roemenië, meer bepaald voor Betel Humanitarian Association http://betelccb.ro/   en Pe Lunca 

www.pelunca.be én de afwerking, dak en vensters, van het huis van een weduwe met kinderen in 

Congo. 

       
Foto’s: transport naar Roemenië en huisje in Congo 

       
Foto’s: Huisje in Congo 

Ja, het kost handenvol geld, maar wij, dit is jij en KITANDA, brengen en brachten dit alles tot een 

goed einde. 

ZELFREDZAAMHEID 

We kiezen de projecten die we ondersteunen steeds met het oog op zelfredzaamheid. We vertellen 

de mensen dat ze zelf zullen moeten voorzien in het onderhoud en tonen hen de weg die ze daarvoor 

moeten gaan. En we zien dan ook dat de mensen de projecten gebruiken als springplank tot 

zelfredzaamheid. Een schoolvoorbeeld is de waterdam naast Wurin Alheri, Noord-Nigeria dat vorig 

jaar werd afgewerkt. Door het water, samengehouden door de dam, is een man erin geslaagd zijn 

zaak in bakstenen, die dreigde verloren te gaan door gebrek aan water, terug op te bouwen. Hij is er 

in die korte tijd in geslaagd om 9 mensen in dienst te nemen. Dit zijn opnieuw 10 gezinnen die in hun 

onderhoud worden voorzien! Net naast de waterdam werd de landbouw opgestart. De foto’s 

http://betelccb.ro/
http://www.pelunca.be/
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hieronder spreken voor zich. Door de viskweekvijver, ook naast de waterdam, krijgen de kinderen in 

de school en het weeshuis nu ook vis tijdens de maaltijd. 

       

Een nieuwe projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting! 

We zijn heel blij dat we voor jouw financiële steun een beroep kunnen doen op onze projectrekening 

bij de Koning Boudewijnstichting die haar medewerking verleent aan het project. De giften vanaf 40 

Euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het 

werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Op die manier kun je bijna de helft van het gedoneerde 

geld, via de belastingen terug krijgen in het volgende jaar. 

We moeten echter geregeld, dit is na het voleindigen van een vorig project, een nieuw projectdossier 

indienen en krijgen daarvoor, na goedkeuring, een nieuwe projectnummer. Wanneer je ons bij een 

volgende gelegenheid ondersteunt is het daarom belangrijk dat je, naast de donatie op rekening van 

de Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404, vanaf heden de gestructureerde 

mededeling ***128/3112/00074*** invult. 

Wil je weten waarvoor je ons concreet kunt steunen?  

1. Wel er is bvb. het waterproject in Kenia. We wachten nog op het geologisch verslag maar 

vermoeden dat we tot op een diepte van 100 meter zullen moeten boren om fris, drinkbaar 

water te hebben, ook in het droogteseizoen. In Kenia kost het ons 100 € per lopende meter 

om naar water te boren. Dat wil zeggen dat het jou, eigenlijk maar 55 € kost! En eens de 100 

meter bereikt en de buizen, pomp, watertoren, waterhuisje en zonnepanelen zullen 

geïnstalleerd zijn dan hebben 4.000 mensen, op elk moment van de dag, toegang tot fris, 

drinkbaar water. Maar dit is niet het enige! Dan kunnen de kinderen, i.p.v. uren te wandelen 

om vuil water te halen, hun tijd spenderen op school en genieten van een opleiding! Wat 

denk je? Een geschenk voor Pasen? 

 

2. Uiteraard hebben we ook het Medisch Centrum in Wurin Alheri, Noord-Nigeria waaraan we 

verder werken. 

 

3. Steun je liever kinderen die naar school moeten, zoals in Kuromi Chiroma, dit kan ook via 

diezelfde weg. 

Oh ja, heb je een e-mailadres en ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Laat het ons dan weten 

a.u.b., dan sturen we jou onze elektronische nieuwbrief. Neen, niet dagelijks of wekelijks, maar een 

paar keer per jaar om jou op de hoogte te houden van de vorderingen. 

 

Als KITANDA team bedanken we jou voor het jarenlange vertrouwen en we kijken uit naar het 

volgende project en de hulp die we samen kunnen bieden. Elke bijdrage is daarbij van groot belang 

en maakt wel degelijk een verschil om deze mensen uit de nood te helpen! Hartelijk dank!!! 


