
Beste vriend(in) van Ingobyi

HET LEVENDE EN LEVENGEVENDE WATER van de bronnen Rwishywa, Nyamaraba, Musabeya en Gitokatoki
kan eindelijk zijn weg naar MURUNDA vinden!

Ons Voedselproject en de Permanente Vorming draaien intussen op volle toeren, mede dankzij uw zeer gewaardeer-
de steun. Maar deze keer moeten we het hebben over WATER. 

Het ziekenhuis van Murunda staat - als ziekenhuis van het district Rutsiro - in voor de gezondheidszorg van meer
dan 350.000 mensen. Het heeft 306 bedden en er werken 230 mensen.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werden de drinkwaterbronnen ‘Rwishywa’ en
‘Nyamaraba’ over een afstand van 8 kilometer met het ziekenhuis verbonden. Deze lijn
is merkwaardig genoeg ook vandaag nog functioneel, maar het debiet is volledig ontoe-
reikend geworden. 

De nood aan water is dan ook enorm. Alleen al aan drinkwater heeft het ziekenhuis meer dan 50.000 liter/dag nodig.
Geographic System Technology (GST), een gerenommeerde onderneming op gebied van watervoorziening, stelde in
onze opdracht vast dat er wel 4 (vier!) bronnen nodig zijn om de actuele behoeften aan water te dekken. 
De behoeften van het ziekenhuis, maar ook die van de 175.000 bewoners in de omgeving van het ziekenhuis.
Vandaag is voor hen kilometers ver wandelen met een jerrycan op het hoofd vaak de
enige manier om aan water te geraken.
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Dagelijks uren onderweg om water te halen.Als er geen water uit de kraan komt in het operatiekwartier, is het behelpen geblazen ...

De bron Nyamaraba: opvang water via draineerbuizen – gelegen op  1945 m (Thommen) - matig debiet 0.5 l/sec - troebel water - drassige omgeving wat doet vermoeden
dat draineerbuizen verstopt zijn en slechts een deel van het totale debiet van de bron opvangen.
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En geen betere ‘bewakers’ van de waterlijn dan diegenen die langs het traject ervan wonen en er - tegen betaling
weliswaar - ook dagelijks gebruik van mogen maken.
De scholen St-Jean en St-Antoine naast het ziekenhuis - 2000 leerlingen waarvan 500 op internaat - worstelen met
een gelijkaardige waternood ...

Drinkwater is één ding. Maar ook voor sanitair en schoonmaak, voor hand- en algemene hygiëne en sterilisatie is er
water nodig. Regenwater kan hiervoor de oplossing bieden. Het is overvloedig beschikbaar en loopt nu zomaar weg
om onderweg bovendien nog behoorlijk wat erosie te veroorzaken in dit ‘Land van de Duizend Heuvels’.

Het capteren van de 4 bronnen en ze tot aan het ziekenhuis en de scholen brengen kost € 150.000. Aan het onder-
deel ‘regenwater’ hangt dan weer een prijskaartje van € 50.000.
WE ZIJN DUS DRINGEND OP ZOEK NAAR GELD, veel geld! 

Ingobyi staat voor structurele samenwerking met Rwanda om er de gezondheid en levensomstandigheden van
moeder en kind duurzaam te verbeteren. WATER is - naast voeding - dé basisvoorwaarde bij uitstek voor een goede
gezondheid(szorg) en aanvaardbare levenskwaliteit.

Wil u ons helpen om het ziekenhuis en zijn 175.000 omwonenden structureel van water te voorzien?
STORT DAN VANDAAG NOG op rekeningnummer BE53 0357 4740 5653 met vermelding ‘WATER’

BUGGENHOUT NOVEMBER 2019 INGOBYI VZW

Ingobyi vzw legt uw persoonlijke gegevens alleen vast om u op de hoogte te kunnen houden van zijn activiteiten, om u zijn dankbaarheid te kunnen tonen
voor uw steun en om u desgevallend te kunnen voorzien van een fiscaal attest. Deze gegevens zijn alleen voor Ingobyi toegankelijk. Breng ons alstublieft op
de hoogte van gebeurlijke wijzigingen in uw gegevens via info@ingobyi.be. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw vertrouwen.

Hartelijk bedankt, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

www.ingobyi.be

Ook dit jaar zijn we één van de
goede doelen tijdens de

warmste week op Studio Brussel ...
Organiseer jij ook iets voor Ingobyi?

Tijdens deze warmste dagen
kan je onze septembermissie

volgen op TV-OOST ...
zeker doen!

Artsen Zonder Vakantie
steunt dit project ook!

Pluviometer Rwanda

Volgens neerslagkaarten bevindt Murunda zich in een regio waar tot 1400mm regen/jaar valt. Ter vergelijking: in België bedraagt de gemiddelde neerslag 925mm/jaar.
Dat regenwater draagt tijdens hevige regens bij tot erosie en grondverschuivingen. Toch zijn er heel wat gebouwen waar weinig tot geen opvang van regenwater gebeurt. 
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