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De reis vond plaats van 17 januari 2020 t/m 1 februari 2020. 

Het doel van de reis was het realiseren van een waterpomp in de wijk Kinkole, één van de armste wijken van de stad 
Kinshasa. 

Het plan was dat de secretaris Hannie van Gelder en haar partner mee zouden gaan, maar door het vertragen van 
het visum is dit niet doorgegaan. 

Op een later moment gaan ze mij vergezellen bij een werkbezoek tijdens de bouw van het Multifunctioneel 
Centrum. 
 
INLEIDING 

In 2006 heeft Stichting Diba een stuk grond aangekocht, waarop in de jaren daarna huizen gebouwd zijn voor de 
gezinnen die weeskinderen in huis hebben genomen. Voor drinkwater is men aangewezen op watertappunten die 
op grote afstand van de huizen liggen, of men gebruikt water dat uit een dichtbij gelegen riviertje wordt geschept. Er 
is in de wijk sprake van veel gezondheidsproblemen die onder meer veroorzaakt worden door het drinken van het 
oppervlaktewater.  

Ons doel was om een waterpomp te plaatsen, zodat er dicht bij de huizen schoon drinkwater beschikbaar wordt. Dit 
project werd mede ondersteund door Stichting Wilde Ganzen, Gemeente Deventer, Hofstee Stichting, Wim Tijhuis 
Stichting, Asia Food, Dekatel. Ook onze donateurs en scholen hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd 
aan dit project. 

 

(Drink)water wordt uit het riviertje gehaald en vervolgens getransporteerd (jan. 2020) 

 



OPTIMALISEREN PROJECT 

Op één van de eerste dagen van het werkbezoek zag ik een watertoren staan op enige afstand van ons gebied. Bij 
navraag bleek dat deze gebouwd is dankzij een samenwerking van de Franse en Congolese regering voor de  
watervoorziening in rurale gebieden. Deze watertoren is voorzien van zonnepanelen, waardoor er constante en 
milieuvriendelijke energie wordt benut. Waterbedrijf Asurep is verantwoordelijk voor de watervoorziening. 

Vanaf de watertoren zijn aftappunten aangelegd om zo de groeiende bevolking te kunnen voorzien van water. Deze 
aftappunten zijn echter beperkt door de capaciteit van de pomp. 

 

Watertoren op 1500 meter afstand van ons terrein                Overleg met de manager Waterbedrijf Asurep 
 

Na intensief overleg met de manager ter plekke, kregen we de mogelijkheid om een waterleiding aan te laten sluiten 
op de dichtstbijgelegen waterleiding en deze aan te leggen naar onze plek, ook omdat wij een NGO zijn. Een groot 
voordeel was ook dat deze optie behoorlijk goedkoper, milieuvriendelijker en duurzamer is.  

Het organiseren van dit plan vergde veel tijd, o.a. door voorlichting aan de bevolking te geven en het overdragen van 
onze filosofie aan de medewerkers van de watertoren, namelijk de verantwoordelijkheid bij de bevolking leggen, 
zodat zij zich persoonlijk verbonden voelen met de watervoorziening. Stichting Diba is en blijft eigenaar van het 
aftappunt.  



 

 

UITVOERING PROJECT 

Voor de fysieke uitvoering van de werkzaamheden is de lokale bevolking ingeschakeld om zo betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid bij hen te leggen. 

 

Zij hebben zich 200% ingezet en waren een waardevolle aanvulling in dit project. Een kleine vergoeding is aan hen 
betaald en zoals in Congo gebruikelijk werd er dagelijks gezamenlijk gegeten. 

Vanaf het aansluitpunt moest een sleuf worden gegraven over een lengte van 600 meter met een diepte van 1 meter 
onder maaiveld. 
Daarna werden de PVC-leidingdelen gekoppeld, gelegd en de sleuf gedicht. De kraan werd uiteindelijk op de 
leidingen aangesloten en vervolgens werd getest of het systeem goed werkte. Dit was het geval en het schone 
stromende water werd met gejuich ontvangen, net enkele uren voor ik weer naar Nederland afreisde. 

 

 



Vervolgens is een meterkast geplaatst en een afsluiter, zodat de kraan ’s avonds kan worden afgesloten. 

 

Aftappunt vol in werking (feb. 2020) 

 

BEHEER VAN HET WATERTAPPUNT 

Overdag is er altijd een persoon aanwezig die verantwoordelijk is voor het beheer van de watertap en daarvoor een 
vergoeding ontvangt. Deze waterman opent en sluit de pomp en bij hem wordt het afgetapte water afgerekend. Hij 
registreert alle transacties in een schrift en draagt aan het eind van de dag de ontvangsten over aan projectleider 
Erick, die vervolgens wekelijks afrekent met het waterbedrijf Asurep. 

De meeste mensen komen met jerrycans van 25 liter. Per jerrycan betalen ze 3 cent. Onze prijs ligt onder de 
gemiddelde prijs die in Kinshasa voor water wordt betaald. 

 

Water wordt ook gebruikt voor onze werkzaamheden ter plaatse (feb. 2020) 



WEESKINDEREN 

Deze reis was ook bedoeld om de weeskinderen na een afwezigheid van 4 jaar te ontmoeten. 
Het was heel mooi om te zien hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben. 
Twee van de kinderen,  Pauline en Erick werken inmiddels via Comité Bumoja voor onze Stichting. Pauline werd 16 
jaar ondersteund door Stichting Diba.  
Erick is projectleider bij Comité Bumoja en Pauline assisteert hem. 
De kracht van Stichting Diba is hier heel zichtbaar, namelijk betrokkenheid en houvast door de jaren heen totdat de 
kinderen zelfstandig zijn en mee kunnen draaien in de maatschappij. 
Ons toekomstbeeld is dat deze jongeren ook zelf aan andere kinderen hulp geven die dat nodig hebben, juist omdat 
zij precies weten en invoelen hoe waardevol en onmisbaar dat is. 

 

Onze 3 eerste weeskinderen in 2007 op een door de Stichting Diba gewonnen prijs. Daarnaast 2020, Pauline, Maxime en David samen met 
Marie Fredriks. Alle drie in goede gezondheid en goed terecht gekomen in de maatschappij, mede namens Stichting Diba. 

MICRO-KREDIETEN 

Veel vrouwen in de buurt zitten werkeloos thuis. Zij willen graag kleine handeltjes opzetten en hebben hiervoor een 
krediet nodig. Hierover heb ik aan hen voorlichting gegeven. Met een kleine groep vrouwen zijn we als proef 
begonnen aan een micro-kredietprogramma. Wekelijks lossen zij geld van hun lening af. De bedoeling is om binnen 
drie maanden het krediet van maximaal € 70 per persoon af te lossen. Twee leningen zijn inmiddels bijna afgelost. 
Door de maatregelen m.b.t. de verspreiding van het Corona-virus zijn de andere aflossingen wat vertraagt, maar het 
ziet er naar uit dat de meeste leningen terugbetaald gaan worden. Het is de bedoeling om deze proef te gaan 
uitbouwen tot een programma op een wat grotere schaal. 

 Pauline heeft voortgangsgesprek met vrouwen over de aflossingen (maart 2020) 

 



OVERIG 
 
Tijdens het werkbezoek werd ik op vier verschillende momenten geconfronteerd met hele zieke kinderen. De ouders 
konden niet betalen voor medische hulp. Stichting Diba heeft betaald voor een bezoek aan het ziekenhuis en 
medicatie. Het bleek te gaan om gevallen van malaria en buiktyphus. De kinderen zijn inmiddels weer hersteld. 

Deze ernstige ziektegevallen binnen 2 weken verblijf in Kinkole geeft eens te meer de noodzaak voor een 
multifunctioneel centrum aan, waar wij gecoördineerd kunnen werken met de wijkbewoners aan betere voorlichting 
en voorzieningen, zodat de gezondheid en welvaartsniveau daar een sprong omhoog gaat maken. Gelukkig is er nu 
gezond drinkwater, dat is de basis en de eerste stap in de goede richting! 

 

Fabrice, ziek in februari tijdens bezoek Marie, maar nu gelukkig weer beter, na bezoek ziekenhuis en medicatie, betaald door Stichting Diba 
(foto 2 april 2020) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


