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NIEUWSBRIEF 2013-2014
Trouwe steunpilaren!
Wij hebben sinds 1994 zo’n 30
dammen gebouwd in Burkina
Faso en Mali. Sinds 2000 hebben wij ons werkterrein voornamelijk in het oosten van
Burkina Faso, de regio rond
Koupéla.
De dammen hebben allemaal
last van door het water meegevoerd slib. Het slib is een
modderige, kleiachtige substantie. Dit zorgt ervoor dat
dammen steeds onderhoud
vergen. Bovendien heeft de
aanwezigheid van slib een
nadelige invloed op de kwaliteit van het water voor mens
en dier.
Nu hebben we een beek gevonden die geen slib maar
zand en grind aanvoert. Daardoor zal het reservoir achter
de dam snel verzand raken.
Dat lijkt erg, maar het is gunstiger dan slib. Want door de
verzanding van het reservoir,
blijft het water in het zand
opgeslagen (denk aan het
water dat u kunt zien opkomen
bij het graven van een kuil op
het strand), een soort natuurlijk ondergronds reservoir. Het
grote voordeel: zand is door
haar filterende werking fantastisch materiaal om water te
zuiveren. Water dat door zand
wordt vastgehouden staat ook
veel minder bloot aan verdamping. Die is groot in het
zeer warme klimaat van Burkina Faso. Op de linker foto ziet
u een dam die wij met 70 centimeter hebben verhoogd.
Volgend jaar komt daar nog
eens 60 centimeter bij, met
1
hulp van SVIK.
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Stichting Verenigd in Kracht uit
Dirksland, Goeree Overflakkee.

Dat betekent dat het achterliggende reservoir met evenzovele centimeters wordt verhoogd. Nog meer water voor
mens, dier en plant! Om een
indruk te krijgen kunt u via
www.excellent.org.uk en
ian@excellent.org.uk de “Sand
Dam Manual” van een bekende
van ons, Ian Neal, downloaden
(154 pagina’s voor de liefhebber).

Wij voorzien een aantal putten
die in de regentijd overstroomd worden van een
tweedehands “Big Bag” om
daarin, slib, stenen, takken en
slangen, op te vangen. We
houden daarmee de putten
schoon, zie de foto hieronder:

Vorig schooljaar hebben wij de
Assemblée de Dieu in ons dorp
in Burkina Faso kunnen helpen
met het plaatsen van een
nieuw dak op hun kerk. Dit was
een project van de Protestants
Christelijke Juliana School in
Rhoon. Leerlingen hebben geld
bijeengebracht met het ontwerpen van etiketten en het
aan de man brengen van
flesjes water.

Een nieuw dak wordt geplaatst

Onze lokale, trouwe en deskundige medewerker Joanny
Tougma heeft een boortoren
ontwikkeld om diep water te
putten met behulp van een
touwpomp.

Weet u hoe men een steen
verwijderd krijgt die een plastic
mantelbuis van 12 cm. doorsnede verstopt op 10 meter
diepte? Stuur uw oplossing
naar hjpovel@hotmail.com
De inzender die de beste oplossing geeft, krijgt binnen 14
dagen na 31 maart 2014 een
leuk toepasselijk souvenir
thuisgestuurd!
In een gortdroog gebied zonder putten hebben we een
dam met een lengte van 200
meter gebouwd, die door de
Hoge Commissaris (een soort
Commissaris v/d Koning)

is gedoopt met een vat water.
Het vat stond op scherp. De
Commissaris knipte een draad
door. Het water spoelde een
gordijn op de dam weg waardoor de naam van de dam
erop zichtbaar werd.
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zandfilter er om heen. Dat is
veel beter voor de gezondheid.

Komend jaar wordt de “zanddam” opgehoogd. Ook zullen
we nieuwe waterputten boren
en touwpompen fabriceren en
plaatsen.
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Onze stichting is als ANBI erkend waardoor uw gift aan ons
voor de belasting aftrekbaar is.
Onze rekening bij ING heeft
het volgende nummer: NL68
INGB 0000 008981.
(Ons mooie korte nummer is helaas in een veel langer nummer
opgegaan. U kunt het oude nr.
8981 nog maar tot 1 februari
2014 gebruiken).
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Samen met de overheid bouwen we twee andere dammen.
Schonen we oude putten op en
voorzien we groentetuinen van
omheining. Met onze “Silure”
baggeren we een stuwmeer
uit.
Met onze partner Ocades hebben wij 40 bio-vergisters
gebouwd. We hebben er nog
tien te gaan. Twee experts van
Wilde Ganzen hebben ons
project bezocht en geïnspecteerd. Zij waren onder de indruk.
U leest: we hebben een hoop
werk gedaan en nog veel op de
rol staan. We hopen u met
deze brief en foto’s te hebben
“bijgepraat”.
Wij danken jullie voor jullie
steun en acties in 2013!
Namens het bestuur:
Mies en Huib Povel

Vanaf 1 januari 2014 kunt u
ons jaarverslag en onze
jaarrekening over 2012 inzien
via onze website
www.dammetjesburkina.nl.
Over 2013 volgt het verslag in
de loop van het eerste halfjaar
van 2014.
Zie ook onze face book site:
dammetjesburkina.nl .
Het zou leuk zijn indien u ons
daarop een zgn. “like” geeft.

Feestelijkheden ter ere van een
nieuwe dam…

Een bestaande dam die herstel
nodig heeft:

Wij (Huib en Mies) gaan begin
december 2013 weer naar
Burkina Faso voor onze jaarlijkse werkmissie en zijn medio
februari 2014 weer terug in
Nederland.

Op deze plek waar zelfs mensen het water direct (!) uit het
meer drinken, gaan we een put
bouwen /metselen met een
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ANBI Algemeen Nut Beogende
Instelling
3
Ingevolge nieuwe Nederlandse
belastingwetgeving.

Onze gegevens op een rij:
H.J. (Huib) Povel, voorzitter,
Punter 37 3123 BM SCHIEDAM
hjpovel@hotmail.com ;
P.P. (Paul) Boute, penningmeester,
Calspad 20 3066 TK ROTTERDAM
paulp.boute@kpnmail.nl
ING Bank rekg. Nr.
NL68 INGB 0000 008981.
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Kamer van Koophandel nr. 41002690
Internet:
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