
Beste vriend van Ingobyi

GOED NIEUWS!
Dankzij uw genereuze antwoord op onze oproep van oktober ll. kon er al een groot deel van het ambitieuze water-
project voor Murunda worden gerealiseerd.

We slaagden er immers samen in al ruim € 50.000,00 bijeen te brengen. Dit volstond om het onderdeel
‘REGENWATER’ helemaal te realiseren voor het ziekenhuis van Murunda zélf én voor de scholen Saint-Jean en
Saint-Antoine naast het ziekenhuis.

Ingobyi vzw
Nieuwsbrief maart 2020

Metalen dakgoten werden -waar nodig- aangebracht aan de daken van het ziekenhuis van Murunda en van de scholen Saint-Jean en Saint-Antoine.
Golfplaten die kapot waren werden hersteld of vervangen.

Alle kunststoffen citernen die waren voorzien werden intussen op sokkels van gewapend beton geplaatst.

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

www.ingobyi.be
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Op die manier gaat het overvloedig beschikbare regenwater niet verloren, maar kan het
nuttig worden aangewend in sanitair en schoonmaak, (hand)hygiëne en sterilisatie.
Bovendien wordt er met de opvang van dit water plaatselijk ook een antwoord geboden
aan de verschrikkelijke realiteit van erosie door de overvloedige regens.

Maar ... zoals u ook kon lezen in onze vorige nieuwsbrief, is er in Murunda ook een enorme nood aan DRINKWATER.
Alleen al het ziekenhuis heeft meer dan 50.000 liter/dag nodig. Meerdere drinkwaterbronnen zullen door Geographic
System Technology (GST) over een afstand van bijna 10km verbonden worden met o.a. de 2 scholen en het zieken-
huis van Murunda. Onderweg zal het drinkwater meteen ook voor zo’n 175.000 mensen vlot beschikbaar worden
gemaakt - tegen een billijke vergoeding weliswaar. Vandaag moeten die arme mensen - ook kinderen! -  hiervoor vaak
kilometers ver lopen met een jerrycan op het hoofd.

Het capteren van de 4 bronnen en ze tot aan het ziekenhuis en de scholen brengen kost nog eens € 150.000,00. 

WE ZIJN DUS DRINGEND OP ZOEK NAAR MEER FONDSEN! 

Ingobyi wil op een structurele wijze de gezondheid en levensomstandigheden van moeder en kind in Rwanda
duurzaam helpen verbeteren. WATER is - naast voeding - dé basisvoorwaarde bij uitstek voor een goede gezond-
heid(szorg) en een aanvaardbare levenskwaliteit. 

Na uw fantastische, onvolprezen respons op onze vorige oproep konden we al een belangrijk deel van het water -
project realiseren. Maar we zijn er nog niet. Daarom durven we u andermaal vragen ons te helpen het werk af te
maken. 

Een structurele voorziening van DRINKWATER is voor het ziekenhuis van Murunda een kwestie van leven of dood. 

STORT daarom VANDAAG NOG op rekeningnummer BE53 0357 4740 5653 met vermelding ‘DRINKWATER’

Duizendmaal DANK voor uw zeer gewaardeerde bijdrage

Rekeningnummer: IBAN BE53 0357 4740 5653 • BIC GEBA BE BB
t.a.v. INGOBYI, Kerkstraat 14, 9255 Buggenhout • Vermelding “DRINKWATER”

BUGGENHOUT MAART 2020 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.

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

Op 8 plaatsen werden er
aftappunten gemetst met
een kraan die toelaat recht-
streeks water uit de citerne
af te nemen. 

17 citernen werden met de dakgoten
van het ziekenhuis verbonden zodat
ze nu boordevol gevuld zijn met
regenwater. Waar de afstand tussen
het gebouw en de citerne te groot is
zal er nog een metalen ondersteun-
ing voor de afvoerbuizen worden
geplaatst.

SAVE THE DATE
ZATERDAG 27 JUNI 2020

Rwanda meets Belgium
Ludieke wandeling en BBQ

Vanaf 15.00u een wandeling van 6km met onderweg aangename
verrassingen. Aansluitend vanaf 18.00u is er een BBQ.

Aan wandeling of barbecue kan ook apart deelgenomen worden.
Zaal Nicolaas, Jachtweg 1 in Buggenhout
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