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VOORWOORD

De eindrapportage die voor u ligt betref t de realisatie van watervoorzieningen in het Hurungwe district 
in Zimbabwe, waarvoor wij van u een donatie hebben mogen ontvangen. Door de coronapandemie heef t 
ons geplande werkbezoek in de zomer van 2021 niet kunnen plaatsvinden. In november 2021 zijn we (op 
eigen kosten) naar Zimbabwe gereisd, waar we hebben kunnen zien hoe enorm de impact is van een goede 
watervoorziening.

Water is de eerste stap uit de armoede. Zonder water geen voedselzekerheid. Voedselzekerheid is de 
tweede stap uit de armoede. Ook in de komende jaren blijven wij betrokken bij de gemeenschappen. In 
overeenstemming met de basisprincipes van Stichting Mpilo Foundation worden de projecten jaarlijks bezocht, 
voor een maximale periode van vijf jaar.

 



MPILO FOUNDATION   WATERVOORZIENINGEN IN HURUNGWE DISTRICT

4

1. WATERVOORZIENINGEN IN HURUNGWE DISTRICT, ZIMBABWE

1.1 Korte samenvatting

Ons project vond plaats in het Hurungwe district (ook wel Karoi district genoemd), gelegen in het 
noordwestelijke deel van Zimbabwe en met een oppervlakte van 19.678 vierkante kilometer, het grootste van de 
zes districten in de provincie Mashonaland West. Het omvat de beschermde natuurgebieden van de Zambezi 
vallei. Het wetgevend orgaan van de districtsraad bestaat uit 26 raadsleden en drie stamhoofden.

De gemeenschappen waar wij ons op richten zijn voornamelijk afhankelijk van zelfvoorzieningslandbouw 
en veeteelt (runderen en kleiner vee) om te overleven. Vrouwen moeten tot acht kilometer lopen om water 
te halen. Soms is er een waterput of een rivierbedding dichterbij, maar dit oppervlaktewater moet worden 
gekookt voordat het kan worden gedronken of voor voedselbereiding kan worden gebruikt. Er zijn maar weinig 
waterputten en omdat de waterbronnen beperkt zijn, verzamelen de mensen (vooral vrouwen) zich op deze 
punten, staan in de rij bij de waterbronnen en delen pompen, putten, poelen in rivieren en de andere beperkte 
waterbronnen die er zijn. 

1.2 Doelstelling

Met dit project beoogden we de rehabilitatie van oude waterputten in 14 gemeenschappen en installatie van 
drie nieuwe waterputten, waar rehabilitatie geen optie was:

Reparatie en rehabilitatie van bestaande watervoorzieningen in:

1. Alpha Village
2. November Village
3. Papa Village 
4. Tango Village 
5. Kilo Village
6. Village 32B
7. Chipfuko Village
8. Kapare Village (ook voor Kashumba village)
9. Echo A Village
10. Village 22B
11. Chisauka Village (ook voor Kapoko en Kawangu Village)
12. Village 28
13. Village 24A
14. Juliet Village

Een volledig nieuwe watervoorziening stond gepland voor de volgende gemeenschappen:

15. Huyo Secondary School
16. Bravo Village  
17. Lima Village
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2. UITVOERING EN RESULTATEN

2.1 Wat we hebben gerealiseerd

1. Alpha Village  Rehabilitatie geslaagd
2. November Village  Rehabilitatie gepoogd, maar bleek niet mogelijk
3. Papa Village   Rehabilitatie geslaagd
4. Tango Village   Rehabilitatie geslaagd
5. Kilo Village   Rehabilitatie gepoogd, maar bleek niet mogelijk
6. Village 32B   Rehabilitatie geslaagd
7. Chipfuko Village  Rehabilitatie geslaagd
8. Kapare Village   Rehabilitatie geslaagd
9. Echo A Village  Rehabilitatie geslaagd
10. Village 22B   Rehabilitatie geslaagd
11. Chisauka Village   Rehabilitatie geslaagd
12. Village 28   Rehabilitatie niet mogelijk, nieuwe waterput geboord
13. Village 24A   Rehabilitatie gepoogd, maar bleek niet mogelijk
14. Juliet Village   Rehabilitatie gepoogd, maar bleek niet mogelijk
15. Huyo Secondary School Nieuwe waterput gerealiseerd volgens planning
16. Bravo Village  Nieuwe waterput gerealiseerd volgens planning
17. Lima Village   Nieuwe waterput gerealiseerd volgens planning
18. Village 27B   Dorp toegevoegd, rehabilitatie geslaagd
19. Village 24B   Dorp toegevoegd, rehabilitatie geslaagd
20. Village 30A   Dorp toegevoegd, rehabilitatie geslaagd

2.2 Bijzonderheden

We hadden gepland om 14 waterputten te rehabiliteren en 3 nieuwe te boren. Van de 14 te rehabiliteren 
waterputten konden er vijf niet worden gerehabiliteerd. In overleg met Richard Bridges (eigenaar van Get 
Wet drilling services) werd besloten om drie extra waterputten op te nemen voor rehabilitatie (dorp 24B, dorp 
27B en dorp 30A). Het project resulteerde in 12 gerehabiliteerde en vier nieuwe waterputten, dus in totaal 16 
functionele waterputten voor 16 gemeenschappen. Bravo, Lima, Huyo waren de geplande nieuwe waterputten. 
Dorp 28 zou worden gerehabiliteerd, maar kreeg in plaats daarvan een nieuwe. Drie extra gemeenschappen 
profiteren ook: Het dorp Kashumba, het dorp Kapoko en het dorp Kawangu profiteren ook van hun nabijheid 
tot de nieuwe en gerehabiliteerde waterputten in andere dorpen.

Village 28 
We hebben water gevonden in Village 28, wat op een verrassende en ongeplande manier gebeurde. Het 
boorgat dat er al was, kon niet worden gerepareerd, dus moesten we onverwacht een geheel nieuw boorgat 
plannen. We hebben ervoor gekozen om geen tijd te verliezen met een bovendien kostbare watermeting. We 
besloten te vertrouwen op de zeer positieve verhalen die de mensen ons vertelden over de opbrengst van de 
oude boorput en we boorden zonder onderzoek, voor deze ene keer. Dit was een acceptabel en niet al te groot 
risico, maar toch een risico. Tot onze grote vreugde bleek de boring succesvol te zijn en konden we een nieuw 
boorgat installeren.
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Bereik van omliggende dorpjes
Verschillende dorpen hebben nog kleine dorpjes in hun nabijheid die ook profiteren van de nieuwe 
watervoorzieningen, zij het op iets meer loopafstand. Kashumba village, Kapoko village and Kawangu 
village zijn voorbeelden van dorpen die niet hierboven vermeld staan, maar die wel gebruik maken van de 
gerealiseerde voorzieningen. 

2.3 Verloop van de uitvoering

Wij voorzien elke waterput van een Zimbabwe Bush Pump, een duurzame handpomp, die gemiddeld 
langer dan veertig jaren meegaat. Voor de uitvoering van dit project werkten we wederom samen met Get 
Wet Drilling Services, vertegenwoordigd door Richard Bridges, waar wij al geruime tijd zeer prettig mee 
samenwerken. Het technisch team van Get Wet Drilling Services is dan ook zeer vertrouwd met de plaatselijke 
omstandigheden en weet hoe we een zo duurzaam mogelijk resultaat kunnen bereiken. 

Vooraf heef t een surveyor van Get Wet Drilling Services alle gemeenschappen bezocht en beoordeeld 
in hoeverre de aanwezige waterput gerepareerd kan worden. Bij sommige waterputten waren stukken 
mantelbuis (pijp ter bescherming van het boorgat) losgeraakt en in de put gevallen, waardoor deze onbruikbaar 
was geworden. Het verwijderen en vervangen van deze stukken pijp is in deze gevallen een prima oplossing. 
In andere gevallen is het noodzakelijk om de put opnieuw tot de oorspronkelijke diepte uit te boren met 
compressielucht of delen van de cementconstructie te vernieuwen. Al met al konden we in de meeste 
gemeenschappen reparaties toepassen en was een volledig nieuwe waterput niet nodig. 

De uitvoering van dit project heef t ons wederom laten zien dat hoe diepgaand het vooronderzoek is dat we 
doorgaans uitvoeren, dat geen garantie op succesvolle boring geef t. Pas tijdens het boren weten we zeker of er 
daadwerkelijk water in de grond zit en hoeveel. Vooronderzoek geef t echter wel een goede en redelijk accurate 
inschatting. 

Bijdrage door de gemeenschappen
De begunstigde dorpen hebben elk op de aldaar benodigde manier bijgedragen aan de projecten. Veelal werd 
de toegangsweg geëgaliseerd zodat de zware machines ongehinderd door gaten en hobbels in de onverharde 
wegen bij het dorp konden komen. Ook stelden dorpen mankracht ter beschikking, bereidden zij maaltijden 
voor het team van werkers en werd de boorlocatie opgeruimd en schoongemaakt. 
Om de continuïteit van de waterput te garanderen, heef t elke begunstigde gemeenschap bovendien een 
watercomité opgericht, met een spaarpotje voor klein onderhoud. Voor groot onderhoud of reparaties kan men 
een beroep doen op de District Development Fund (DDF). 

2.4 Impact van het project

 ◼ Voldoende en veilig drinkwater voor ca. 10.000 inwoners van de betref fende gemeenschappen;
 ◼ Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit poelen en stroompjes;
 ◼ Vrouwen en meisjes (doorgaans verantwoordelijk voor het halen van water) worden minder belast en 

houden meer tijd over voor schoolgang of het genereren van inkomen uit landbouw en veeteelt;
 ◼ Landbouw zal betere resultaten opleveren door irrigatie, wat de voedselzekerheid ten goede komt;
 ◼ Minder sterf te van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.
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Hoeveel mensen we hebben bereikt
Ongeveer 10.000 mensen in 19 gemeenschappen, waarvan ruim 6.000 kinderen onder de 18 jaar, ruim 2.300 
volwassen mannen en vrouwen en ongeveer 1.000 ouderen. Deze mensen hebben al jaren te kampen met een 
extreem gebrek aan water als gevolg van droogte en het gebrek aan onderhoud van het watersysteem. 

Om de kansen op grotere beschadigingen, 
en dus onderhoudskosten, te minimaliseren, 
is de (nieuwe of gerehabiliteerde) 
watervoorziening in elke gemeenschap 
omheind met een stevig hekwerk met 
toegangspoort, om zodoende vandalisme en 
vervuiling c.q. beschadiging door loslopend 
vee tegen te gaan. Het vee heef t een eigen 
drinkwaterpunt buiten het hek.
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BIJLAGE 1: UITGAVEN
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KOSTEN US$ KOSTEN €
PHASE 1: INSPECTION
Travelling Land cruiser 889 kms $462,28
Labour and subsistence $200,00

Subtotal Phase 1 $662,28

PHASE 2: REHABILITATION OF 14 BOREHOLES $29.226,10
See final invoice: 006W2021_20210906 NOTA The Mpilo Foundation 

Hurungwe final invoice 070921

PHASE 3: DRILLING 3 BOREHOLES AND EQUIPING WITH BUSH PUMPS $23.386,64

PHASE 4: FENCING THE ABOVE 17 BOREHOLES $3.523,24
Subtotal $56.798,26

Payment to Richard Bridges 07-07-2021 $22.000,00 € 19.512,20

Payment to Richard Bridges 29-07-2021 $15.500,00 € 13.134,48
Payment to Richard Bridges 08-09-2021 $26.117,76 € 22.224,10

Surveys $750,00 € 641,03
Project coordination $750,00 € 641,03

Subtotal $58.298,26 € 56.152,83

OTHER EXPENSES
MoU RDC Hurungwe costs incl preparation and Trust costs $495,19 € 447,96
Resubmit MoU RDC Hurungwe $200,00 € 179,65
Brandon Kasunungure for film report $350,00 € 314,59
Fotograaf Tsvangirayi Mukwazhi $1.210,00 € 1.091,13
Fundraising BIS € 2.420,00
Visit Wilde Ganzen € 23,50
Joel fuel, photostat copies $90,00 € 82,36
Consultation BIS € 73,30

Subtotal € 4.632,49

TOTAL € 60.785,32

Voor dit project zijn wij wederom ondersteund door Wilde Ganzen.  
Wij hopen de prettige samenwerking met Wilde Ganzen in de 
toekomst te kunnen voortzetten.


