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Algemene doelen:
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele
verbetering van hun levensomstandigheden.
Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.
Het Lejofonds wil, waar mogelijk, ondersteuning bieden aan de scholen waarmee het samenwerkt.
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Projecttitel:
		
Bouw van een waterpomp
Doelgroep:
		
Kinderen en team Gods Glory Nursery and Primary School in Seeta Nazigo.
Doelstelling project:
- De bouw van een waterpomp op het terrein van Gods Glory Nursery and Primary School (hierna aan te
duiden als GG).
- Opheffen gevaarlijke situaties bij huidige wijze van water halen.
- Stoppen van lestijd verlies

Verwachte resultaten:
- Een waterpomp op het terrein van GG, waardoor de school kan voorzien in eigen waterbehoefte.
- Kinderen hoeven zich niet langer in onveilige situaties buiten het schoolterrein
te begeven.
- Kinderen volgen lessen op school zonder tijdsverlies.
Korte project beschrijving:
Het realiseren van een handwaterpomp op het schoolterrein van GG.

Probleemanalyse:
GG is gelegen in Seeta Nazigo in het Mukono district in Oeganda. De school telt momenteel 550 leerlingen.
Voor de watervoorziening is GG aangewezen op een bron die buiten het schoolterrein ligt.

Groepen kinderen halen onder leiding van een leerkracht water bij de bron. Daarvoor moeten zij langs een
smal pad een steile heuvel afdalen. Dit pad is na regen glad en gevaarlijk. De bron geeft weinig water waardoor het vullen van de jerrycans veel tijd in beslag neemt.
Dorpsbewoners maken gebruik van dezelfde bron en nemen voorrang op de kinderen. Door dit alles gaat
dagelijks een uur lestijd verloren.
Onderzoek heeft aangetoond dat de aanleg van een waterput op het schoolterrein mogelijk is. Zie bijlage g.

Projectlocatie:
Schoolterrein GG

3. Na afloop van het project

Duur van het project:
1 maand

Na afronding van de bouw van de waterpomp vindt er een overdracht plaats door de aannemer en een vertegenwoordiger van het Lejofonds aan de directeur van GG.

Bijdrage aan de millennium doelen:
Millenniumdoel 7
Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid.

De directeur en het schoolbestuur hebben reeds toegezegd het benodigd bedrag voor onderhoud van de
waterpomp op te nemen in de begroting van de school.

4. Begroting project.
2. Uitvoering project:

Kostenoverzicht bouw waterput:

Planning bouw waterput:
Onderdeel

Prijs in UGX

Nr.

Activiteit

Tijd

Verantwoordelijke persoon

Percentage van
kosten

Uitgraven gat en bouw van de waterput (arbeid)

2.600.000

1

Start en opnemen van maten voor de
cilindrische put op de locatie

Dag 1 van week 1

Ingenieur en directeur GG

45%

Aankoop van materialen, inclusief cement, bakstenen, zand,
stalen pijpen, binddraad, gaas en aggregaat

3.400.000

2

Start graven gat

Dag 1 van week 1

Ingenieur, gravers en dragers

Aankoop en installeren van pijpen, pomp en cilinder

4.250.000

3

Bouwen van twee lagen rond de opening van het cilindrische gat om de
diameter aan te geven en te voorkomen dat water naar binnen kan

Dag 2 van week 1

Bouwvakkers, gravers en dragers

4

Vervolg graven gat (diepte 95 ft.)

Week 1 en 2

Gravers en dragers

5

Bouw van schacht in gat

Week 3

Waterbouwkundige, civiele ingenieur, bouwvakker en gravers

6

Leidingwerk

Week 4

Waterbouwkundige

7

Afsluiten van gat, inclusief cilinder

Week 4

Civiele ingenieur, bouwvakker en
dragers

8

Afronden van leidingwerk en het
monteren van de pomp

Week 4

Waterbouwkundige/aannenemer

9

Overhandiging

Week 4

Aannemer, directeur GG en vertegenwoordiger van het Lejofonds

Totaal

10.250.000

Totaal ( koers 11-09-13 1 EUR = 3,41.636 UGX )

€ 3.000.27

35%

De firma Ingenuity Technical Services uit Kampala heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
aanleg van een waterpomp op het school terrein van GG.
De resultaten daarvan zijn neergelegd in het “Hydro – Geophysical Survey Report”.
De kosten hiervan zijn eerder door het Lejofonds betaald en derhalve hier niet in het overzicht opgenomen.

20%

5. Monitoring en evaluatie

Het Lejofonds sluit een contract met de aannemer. In het contract is o.m. de gewenste uitvoering opgenomen
en de begroting van het project. Zie punt 2 en punt 4.
De directeur van GG, Mr. Munyana Stephen Seruwagi, ziet toe op de materialen, het gebruik ervan en houdt
de voortgang in de gaten.
In week 4 houdt Inensiko Adams, coördinator van het Lejofonds toezicht op het bouwproces. Hij is bouwkundig onderlegd.
De aanleg van de waterpomp is gepland tijdens het verblijf van Leo en Herma Annyas bestuursleden van het
Lejofonds in Oeganda van jan. tot maart 2014.
Minimaal twee keer per week zijn zij ter plaatse om zich op de hoogte te ( laten ) stellen van de voortgang
van het project.
Het bouwproces wordt op die tijdstippen vastgelegd op beeld.
Aan het eind van het project stellen Leo en Herma Annyas een rapport samen waarin een inhoudelijke en
financiële verantwoording wordt gegeven. Dit rapport wordt opgestuurd naar Amaryllis.
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