
Achtergrond
Compassion heeft als doel om kinderen te bevrij-
den van armoede. Via kindsponsorprogramma’s 
begeleiden ze individuele kinderen van extreme 
armoede naar zelfredzaamheid. Ze werken hierbij 
samen met lokale kerken die de kinderen goed in 
de gaten houden. 

In februari 2019 heeft een groep uit de kerken  
Mozaiek0318 en Mozaiek033 een gebied in het 
noorden van Kenia bezocht. Dit leidde tot het 
besluit om, samen met Compassion het gebied 
Marsabit te gaan ondersteunen. 

Marsabit is een vergeten gebied met heel weinig 
steun van de Keniaanse overheid. Het ligt in het 
noorden van Kenia op ongeveer 8 uur rijden van 
de hoofdstad Nairobi. Er heerst grote droogte 
(al meer dan 2 jaar is er geen regen gevallen) en  
extreme armoede. Momenteel leeft 63 % van de 
bevolking in extreme armoede. Er is een tekort aan 
eten, drinken, kleding en onderdak. Ruim 80 % van 
de bevolking is werkloos. De meeste kinderen zijn 
ongeletterd.

meer informatie op:
www.mozaiekkenia.nl
www.compassion.nl

WATERPROJECT
Het waterproject
In het noorden van Kenia is er is groot tekort 
aan schoon drinkwater. Veel kinderen in de 
projecten hebben geen toegang tot schoon 
drinkwater. Zonder toegang tot een betrouwba-
re waterbron is de kans op uitbraak van ziektes 
en vertragingen in het programma groot. Om 
de sponsorkinderen effectief te kunnen onder-
steunen is een betrouwbare watervoorziening 
van groot belang. Water is echt een eerste le-
vensbehoefte voor de kinderen. Wanneer zij 
niet voldoende en schoon drinkwater tot hun 
beschikking hebben, heeft dit grote gevolgen 
voor hun gezondheid. 

WATER IS ECHT EEN
EERSTE LEVENSBEHOEFTE 

VOOR DE KINDEREN. 

Huidige situatie
De watertanks die nu in gebruik zijn bij 8 pro-
jecten bij partnerkerken in de omgeving van 
Marsabit, hebben per project een gezamenlij-
ke capaciteit van 20.000 liter. Het verbruik per 
maand is 7500 liter. Na 2,5 maand is er dus al 
een watertekort, terwijl er minimaal vier droge 
maanden zijn. De resterende periode moet het 
water gekocht worden bij waterverkopers die 
dit uit een boorgat halen op een gemiddelde 
afstand van ongeveer 25 km. Het water is ech-
ter zout en niet veilig voor gebruik. Verder zijn 
meisjes en vrouwen traditioneel gezien verant-
woordelijk voor het verzamelen van water. Dit 
gaat ten koste van hun eigen opleiding en ont-
wikkeling.

Na investering
Na de installatie van 22 duurzame plastic water-
tanks bij 8 projecten (zie uitgebreide voorstel), 
is er ongeveer een opslagcapaciteit van 70.000 
liter per project extra beschikbaar. Totaal komt 
er 560.000 liter water in 8 projecten méér be-
schikbaar (8x 70.000 = 560.000). Hiermee is men 
in 8 van de 16 partnerkerken in de regio Marsa-
bit niet meer afhankelijk van de waterverkopers 
en hebben zij toegang tot schoon drinkwater. 



Financiën 
Er is door de lokale staf gekozen om een aanvraag 
te doen voor 22 watertanks bij de 8 projecten die 
nu de tanks het meest nodig hebben. Het water-
voorstel van de lokale staf van Compassion kost  
€ 81.000,-. 

Argumenten: 
• Het belang van drinkwater voor het sla-

gen van het gehele Marsabit / Isiolo-project.  
Om de sponsorkinderen effectief te kunnen 
ondersteunen is een betrouwbare watervoor-
ziening onmisbaar. Veilig drinkwater heeft  
effect op de pijler scholing, maar is ook van  
belang voor andere publieke voorzieningen. 

• Het aantal personen dat profiteert van dit  
waterproject: 2159 geregistreerde kinderen, 
hun ouders en de gemeenschapsleden bij de 
8 projecten. 

• De verantwoordelijkheden voor het onder-
houd van de installaties: het project wordt 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
Compassion. Als het kapot gaat, wordt dit door 
Compassion betaald. De lokale staf in de part-
nerkerken wordt getraind om het watersys-
teem goed te onderhouden. De partnerkerk is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
watersysteem. 

• De gedegen onderbouwing door de lokale staf 
van Compassion met de aangeleverde suc-
cesindicatoren en onderstaande (verkorte) 
verantwoording:

Polytanks 22 stuks

Tank ases all FCPs 

Guttering system all FCPs 

Transport costs 

Labor for plumbing and tank bases 

Inspection supervision  

Polytanks 22 stuks

Contingencies 2% 

Administration Costs 

€ 65.088 

€ 329

€ 3.866

€ 438

€ 1.216

€ 877 

€ 1.053

€ 1.609 

€ 6.000

Totaal € 80.476

Help mee!
JOUW INVESTERING 

VERANDERT LEVENS!

We zijn op zoek naar ondernemers die willen 
mee-investeren én meedenken om samen 
verschil te mogen maken.

De slogan ‘Samen Werken Samen Winnen,’ 
gerelateerd aan dit project, past misschien 
wel uitstekend bij jou als ondernemer want 
je hebt al eerder de keuze gemaakt om vanuit 
een ondernemende gedachte samen te wer-
ken met winst als resultaat!

Helpen? We gaan graag met jou in gesprek. 
Neem contact op via:

contact@mozaiekkenia.nl

Samen bouwen aan een plek van hoop is winst 
voor Marsabit, voor je bedrijf en voor jou!

Bouw je mee?
NL83 RABO 0347 1565 17

t.n.v. Mozaiek Kenia


