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Het Waterproject. 
 
In Februari was het dan zo ver. Het eerste geldbedrag is overgemaakt aan de Wilde Ganzen, die er 55% bij opgezet hebben en 
doorgestuurd naar de rekening van de stichting in Tual, de hoofdstad van de Kei 
eilanden. 
Met dit geldbedrag zijn de eerste aankopen gedaan, dit betrof met name cement. 
In maart heeft onze nederlandse projectmedewerkster, Gerry Keroeboen de start 
aangekondigd. Daarna is alles in een stroomversnelling gekomen. Bij de 

aankondiging is duidelijk 
gemaakt dat elke wijk van het 
dorp een dag in de week aan het 
project dient te werken, en dat 
door de stichting de maaltijden 
verzorgd worden, maar dat er 
geen geldelijke vergoeding tegen over staat, en dat iedereen, die in staat is te 
werken, geacht wordt zijn bijdrage te leveren. De bewoners in het dorp waren 
zo enthousiast dat ze direct 
met z'n allen aan het werk 
gingen en in no-time er een 
schuur gebouwd is op de plek 

bij de bron en dat deze gevuld werd met honderden zakken cement en zand. 
 
Er is toen direct begonnen met het aanleggen van een hogere muur rond de 
bron om te zorgen dat er voldoende druk ontstaat om het water van de bron 
naar de te bouwen watertoren zal stromen.  Het systeem is zo uitgedacht dat 
het water uit de bron niet vervuild kan worden door blad of ongedierte door 

o.a. een dak boven het water te 
maken. Tijdens de bouw waren 
ook de kinderen zo enthousiast 
toen ze zagen dat de verhoogde 
bak snel gevuld werd door het 
water uit de bron, dat het gezien 
werd als zwembad. 
 
Toen de bak zich gevuld had was 
het effect al snel duidelijk en was 
er verbazing over de hoeveelheid 
water die er uit kwam. Dit gaf 

weer zoveel energie zodat er snel verder gebouwd gaat worden en wordt er 
binnenkort met de watertoren begonnen. 
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Het heeft even geduurd, maar er is al veel gebouwd in het dorp Dian-darat, bij deze het verslag van de werkzaamheden. 

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting, mocht u onze stichting en de voortgang van onze 
projecten willen blijven volgen, kijk dan regelmatig op onze website, of stuur een e-mail om u aan- (en eventueel af) te melden voor deze 
nieuwsbrief. Erik de Haan (secretaris), Edwin Keur (penningmeester) en Marco Brons (voorzitter). 

Zwembad of watervoorziening? 

Voldoende waterdruk! 

Daar moet het cement heen. 

De leiding naar de toren. 

De tijdelijke schuur. 
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