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Projectplan Waterput,
als iedere druppel telt…

Het nieuwste project waar Stichting KenNeth Friends Int. aan werkt is het slaan van een waterput nabij de 
plaats Voi, in het Taïta/Taveta District in Zuid-Oost Kenia. Het slaan van een waterput is van essentieel  
belang  om  vervolgprojecten  te  kunnen  uitvoeren  op  het  gebied  van  werkgelegenheid  en  sociale 
voorzieningen.

St. KenNeth Friends vraagt fondsen voor het slaan van een waterput in samenwerking met een lokale 
vrouwengroep in Voi, ZO-Kenia, die is georganiseerd in het Liberty Self Help Project. Deze groep vrouwen 
heeft  ongeveer  20  á  25  leden  en  wil  door  middel  van  dit  deelproject  werken  aan  een  coöperatief  
werkgelegenheidsproject. Het doel is uiteindelijk te komen tot een kippenfarm voor eieren en vleeskippen, 
die in een coöperatieve vorm kan worden geëxploiteerd. Voordat deze kippenfarm kan worden gestart,  
moet eerst een watervoorziening worden aangelegd. Het eerste deelproject is dan ook het slaan van de 
waterput.

Het slaan van de waterput bestaat uit het boren door rotsgrond tot een diepte tussen 120 en 150 meter 
waarvan bekend is dat er water is op die diepte. Na het aanboren van de bron, zal er een pompsysteem en 
opslagsysteem  worden  aangelegd  waardoor  distributie  van  het  water  kan  plaatsvinden.  Het  project 
voorziet in het compleet operationeel opleveren van de waterput met alle benodigde voorzieningen die 
daarbij horen.

Verwachtingen:
Het gehele project wordt geleid door deze vrouwengroep. Op het moment dat de waterput is geslagen kan 
een start worden gemaakt op kleine schaal met de kippenfarm. Tevens kan het gebied waar de waterput 
wordt geslagen verder ontwikkeld worden, doordat een groot aantal mensen in dat gebied toegang krijgt 
tot schoon drinkwater. Op dit moment zijn er geen voorzieningen voor schoon stromend drinkwater in het 
gebied.

Onderhoud van de waterput  kan plaatsvinden door middel van 
bedrijfjes in de regio. De waterput zal ook worden geslagen door 
lokale  bedrijven  die  daar  reeds  expertise  in  hebben.  Hierdoor 
wordt  de  lokale  economie  gesteund.  De  exploitatie  zal 
plaatsvinden binnen het Liberty Self Help Project.
Door de watervoorziening zal de kippenfarm uiteindelijk stap voor 
stap  vorm  worden  gegeven.  St.  KenNeth  Friends  Int.  zal  ook 
betrokken  zijn  bij  de  voortgang  hiervan  door  middel  van 
deelprojecten. Vanuit de stichting zal ook advies en begeleiding 
gegeven kunnen worden bij de opzet van deze kippenfarm door 
de aanwezige expertise binnen het netwerk van de stichting.
Dit  betekent  dat  er  op  lange  termijn  een  structurele 
werkgelegenheidsvoorziening  zal  zijn  die  vele families  van een 
inkomen zal verzekeren.

Op basis van gesprekken in de afgelopen jaren met de leden van 
Liberty Self Help Project is een duidelijk beeld ontstaan van de 
mogelijkheden van dit  project.  De projectgroep is  reeds in het 
bezit van een groot stuk grond (2 acres = ± 8.000 m2) waarop dit 
project kan worden gestart. Deze grond is reeds meer dan 30 jaar 
geleden  in  het  bezit  gekomen  van  één  van  de  leden  van  de 
projectgroep  en  zal  worden  ingebracht  in  het  project.  Door 
jaarlijks  bezoek aan het  gebied  en de constructieve contacten 
met  de  werkgroepleden  heeft  het  bestuur  van  de  Stichting 
KenNeth Friends Int. de overtuiging dat dit project succesvol kan 
worden gerealiseerd.


