
 
Diaconie 

 

 

Versie: 6-7-2020 

  Blad 1/2 

  
 

Zondag 12 juli, 19 juli en 26 juli – WATER  

 

 

De bewoners van het dorp Maramu in Kenia lopen elke dag 15 kilometer 
met jerrycans op hun hoofd om water te halen bij de dichtstbijzijnde 

waterput. De medische kliniek in het dorp zit ook zonder water, 
waardoor het er verre van hygiënisch is. 

Niemand van de10.000 bewoners van Maramu heeft toegang tot schoon 
drinkwater. Behalve één persoon: Philip Kahindi Kadenge. Hij  heeft zes jaar 

gespaard om bij zijn eigen huis een waterput en een watertank aan te kunnen 

leggen. Hij gunt zijn dorpsgenoten dit gemak ook. Dan hoeven ze geen 
kilometers meer te lopen en zou de hygiëne ook een stuk verbeteren.  

Maar alleen gaat hem dat niet lukken. Daarom heeft Philip de Foundation 
Pamoja Kenia opgericht; die samenwerkt met de Nederlandse stichting Pamoja 

Kenia. Zij willen het hele dorp schoon water geven door een grote waterput te 
graven en een waterpomp aan te leggen. Ook worden er sanitaire voorzieningen 

gebouwd. 

‘Pamoja’ betekent ‘samen’ in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En 

‘samen’ is hoe dit project vorm krijgt en tot stand moet komen. Zo 
samenwerken leidt tot duurzame oplossingen die worden gedragen door de 

mensen uit het dorp zelf en schept tegelijk werkgelegenheid voor de mensen in 
het dorp.  

De inwoners van Maramu zijn arm. Het gebied waar ze wonen is droog en ze 
zijn er grotendeels afhankelijk van de landbouw. De werkeloosheid is er hoog. 

Toch sparen ze allemaal een paar euro per maand om mee te betalen aan de 

bouw van de waterput. Ook gaan ze straks een klein bedrag betalen voor het 
gebruik van het water. Daarmee kunnen de put en de pomp onderhouden 

worden. 

Wij zien schoon drinkwater en een toilet een  basisvoorziening; 
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Gun de bewoners van Maramu deze basisvoorziening ook! 

 
De komende drie zondagen is de collecte voor de diaconie bestemd voor dit 

doel. Natuurlijk is uw gift ook welkom via: 
     

Bankrekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente Muiderberg    
 

NL54 RABO 0343 1623 85 
 

 
of u kunt uw gift ook direct overmaken  

 
via Mollie payment 

 

 

https://useplink.com/payment/HW8kmxNACHxcbVjERLQy/

