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Onze Stichting bestaat sinds augustus 2009 en accepteerde 
een verzoek voor hulp bij de (drink)water situatie in het 
afgelegen Edakeni in KwaZulu Natal, Zuid Afrika, later dat 
jaar. Het projectvoorstel voor veilig drinkwater en verbeteren 
van de irrigatie in Edakeni werd aan Impulsis gepresenteerd 
en geaccepteerd voor support begin 2010.  

Als nieuwe Stichting ondervonden wij de nodige uitdagingen 
bij het werven van fondsen. Waarschijnlijk droegen de 
financiële crisis en een zekere moeheid omtrent 
ontwikkelingshulp hun negatieve steentje hieraan bij. De 
partnerorganisatie in KwaZulu Natal voerde een baseline 
study uit, zodat wij later de “winst” van de nieuwe 
watersituatie zouden kunnen kwantificeren. Helaas ging hun 



kantoor, met alles daarin opgeslagen, in april 2010 in 
vlammen op. Mogelijk kan een deel van de data nog 
gevonden worden bij de nderzoekers, hiervoor zijn wij 
afhankelijk van en nog steeds in gesprek met CBO Network.  

Ondanks de tegenvallende fondsenwerving, wilden wij toch 
vast deels tegemoetkomen aan de noodzaak voor veilig 
drinkwater in het veld en ook het momentum met de 
partnerorganisaties en doelgroepen vasthouden. Daarom 
besloten wij het project uit te laten voeren en waren onze 
partners bereid om betaling achteraf te accepteren.  

In maart 2011 kreeg de Primary School in Edakeni haar eigen 
waterzuiverings- apparatuur en daarmee kunnen zij van 
regenwater zelf en ter plekke veilig drinkwater voor de 
schoolkinderen produceren. En, in augustus 2011 werd de 
QuaWater Village Solution overgedragen aan de bevolking. 
Wij weten dat de tuinen in Edakeni goed produceren, er is 
zelfs een “verkoopcontract van verse groenten”. Wij hebben 
nog niet kunnen checken welke bijdrage onze installatie 
daaraan levert.  

Het feit dat Edakeni zo afgelegen en moeilijk bereikbaar is, 
maakt de voordelen van “stand-alone” zuiverings-apparatuur 
duidelijk. Voor de implementatie echter bracht dit natuurlijk 
wel de nodige uitdagingen met zich mee. Dat de complete 
zuiveringsapparatuur in een container werd geplaatst heeft 
grote voordelen voor de veiligheid en operatie van de 
installatie.  

Een poging om het project opnieuw te bezoeken nu in april 
2012 mislukte. Alweer maakten de weersomstandigheden het 
onmogelijk Edakeni te bereiken. Dat dit rapport nog niet het 
laatste is wat geschreven zal worden over dit project, spreekt 
voor zich. Wij, ZAW, moeten nog enkele betalingen doen en 
pas daarna kan een feestelijke “hand-over” plaats vinden. 
Wellicht kan dat gecombineerd met een evaluatie van het 



project, mogelijk zelfs met nieuwe harde data over de situatie 
in Edakeni.  

Wij zijn er trots op dat de bevolking en de school in Edakeni 
nu veilig drinkwater tot hun beschikking hebben en niet 
langer afhankelijk zijn van tankers die regelmatig de trip naar 
Edakeni niet konden maken. Dat wij nog moeten werken aan 
het binnenhalen van de resterende euros is belangrijk maar 
van minder belang.  
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