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Foto van de maand...
Vorig jaar hadden we
een aantal nieuwe
deelnemers die het
gelijk groots aangepakt
hebben. Voor ons team
is het een genot om met
zulke enthousiaste
mensen te werken.

Van de redactie
In Nederland kunnen we water gebruiken, zoveel we
willen en tegen lage prijzen. Er wordt dan ook veel
water verspild. In de wijken waar NME Mundial
werkt, is dat heel anders. Extra water draagt bij aan
hygiëne voor de gezinnen en aan meer
mogelijkheden voor de moestuin. Hoe wij ze helpen
lees je hier.

Voor de gezinnen is het een grote ondersteuning om in ieder
geval een aantal maanden per jaar geen of bijna geen water te
kopen. De tank doet daarnaast ook nog eens dienst als opslag
We hebben door de jaren heen al heel wat gezinnen in de droge tijd, waarbij de gezinnen een grote hoeveelheid
water op kunnen slaan in een schone tank.
ondersteund met een regenwateropvanginstallatie.

Regenwater oogsten

In de wijken waar we werken, zijn veel huizen niet
aangesloten op leidingwater en riolering. Veel gezinnen
kopen het duurste water van de stad van een tankwagen
met water om het vervolgens op te slaan in olievaten. Een
olievat water kost bijna 1 euro, veel geld voor de arme
mensen in de buitenwijken en de kwaliteit van het water (en
de opslag) laat vaak te wensen over.
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Zoals op bovenstaande foto te zien is, wordt zelfs de overloop
van de watertank gebruikt als het genoeg regent. We hebben
van verschillende moeders gehoord dat ze voor het eerst sinds
lange tijd hun zware dekens gewassen hadden, omdat ze
opeens een overvloed aan water hadden. Al blijft het idee
natuurlijk dat het water helpt om nog meer rendement uit de
Vorig jaar hebben we 12 gezinnen die al langer dan een jaar kleine tuin rond het huis te halen.
serieus met hun moestuintje bezig zijn, ondersteund met
een regenwateropvanginstallatie met een watertank van
1.200 liter (6 olievaten). De deelnemers betalen grofweg 1/3
van de kosten mee en moeten zelf voor de dakgoot en het
plateau voor de tank zorgen.
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