
8 zakken cement & 10 kg staaldraad & wat kippengaas 
& een kraantje - dat is al wat er nodig is om gezinnen te voorzien van hun 
eigen veilige & schone drinkwatervoorraad & om groentetuinen in stand te 
houden bij onverwachte perioden van droogte. 
 

 
De voordelen 
 
Eigen wateropslag van schoon en veilig water voor ieder gezin. 
  
Overbrugging van droogteperiode in het groeiseizoen. In sommige gebieden komen 
en de regens met een ijzeren regelmaat, een enkele jaar uitgezonderd.  
Tegenwoordig is dat vaak niet meer zo. Door klimaatverandering komen de regens 
zoals verwacht, maar stoppen weer. De nieuwe aanplant in groentetuinen 
verdroogt. Met een eigen watertank van maar liefst 5000 liter is een onverwachte 
onderbreking van de regentijd te overbruggen. 
 

 
5. Overal in Afrika staan de tanks – de bouwtechniek en de duurzaamheid van de 
tank hebben zich bewezen. 
6. Jongeren die geïnstrueerd worden over de bouw van de tanks kunnen daar hun 
brood mee verdienen.   
 
Let op! Het gaat hier om rain water harvesting – met andere woorden, het moet af 
en toe hard regenen in uw projectland (regentijd) wil de tank nut hebben. 

þ Past zo’n tank bij uw 
project? 
þ Wilt u uw lokale 
partner de kennis 
bijbrengen om deze tanks 
zelf te bouwen  
zodat jongeren er 
eventueel een eigen 
bedrijf mee kunnen 
starten? 
þ Regent het van tijd tot 
tijd flink in uw 
projectland? 
Partin-leden werken 
samen om deze simple 
oplossing overal te 
introduceren. 
->Lees over de voordelen,  
->Lees over het aanbod & 

Doe Mee! 

1. Het water in de tank bederft niet, en is blijft van 
goede kwaliteit. (Wetenschappelijk getest). 
2. De tank is te bouwen met materialen die op iedere 
markt te verkrijgen zijn:  
8 zakken cement, 10 kg staaldraad, wat kippengaas en 
een kraantje. 
3. De tank is makkelijk te onderhouden.  
4. De bouw van de tank is een voor Afrikanen 
herkenbaar procédé. 
 



Eenvoudig & betaalbaar & onderhoudbaar.  
Rainwater harvesting tanks: bouwen met locale 
middelen. ‘Proven technology’: er staan er al duizenden 
in Afrika.  
þ Denkt u dat u uw locale partner kunt interesseren voor dit ‘rain water 
harvesting’ systeem? 
þ Ziet u kans om via uw locale partner de kennis voor de bouw van deze tanks 
breed over te dragen? Zodat daar misschien een bedrijfje uit kan voortkomen?  
þ Of kunt u op een andere manier zorgen voor continuiteit? (Denk daarbij aan het 
opnemen van deze ‘skill’ in een beroepsopleiding.) 
 

aanbod 1 
1. U ontvangt een uitgebreide handleiding. 
2. Er komen 3 ervaren tankbouwers (2 
Afrikanen en een Nederlandse begeleider) 
hun kennis en kunde overdragen in een 
training die 7 dagen duurt.  
3. Er worden, samen met de 
leerlingen van uw locale partner, 4 
watertanks gebouwd. 
 
Uw stichting draagt € 5.500,- bij. 
Uw locale partner zorgt voor accomodatie 
en de verblijfkosten van de trainers. 

 
aanbod 2: U stuurt 2 leerlingen, die worden ontvangen in het 
trainingscentrum in Guinee Bissau à € 500,- pp + reis/verblijfskosten 

 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar KleineGoedeDoelen.nl, nieuws en 
artikelen. Voor telefonische vragen kunt u terecht bij Paul Akkerman, telefoon: 06-
83980700. U kunt zich opgeven als belangstellende (u gaat geen enkele 
verplichting aan) bij secretariaat@partin.nl 
Er zal informatiebijeenkomst worden gehouden en wellicht een gezamenlijke 
subsidieaanvraag worden ingediend bij Wilde Ganzen. 

	  

Uw stichting en 
uw locale partner 
zorgen ervoor, 
dat de leerlingen 
bij terugkomst in 
uw projectland 
direct hun kennis 
en kunde kunnen 
toepassen (denk 
aan materiaal- 
kosten van de 
watertank!) en 
overdragen. 
U denkt na over 
de continuïteit 
van het project.	  	  


