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Onderwerp: Uitvoering van de boring te
Inadougoum (Kao)
Mijnheer de Coördinator,
Ten gevolge van uw missie uitgevoerd van 12 tot 22 april 2015 in Niger betreffende de toestand van
vooruitgang van de boring te Inadougoum in de landelijke gemeente Kao, heb ik de eer om u te bedanken
voor de financiële steun die uw organisatie gegeven heeft om een duurzame oplossing te vinden voor het
waterprobleem dat zeer scherp naar voren komt in het dorp Inadougoum en in 3 omliggende dorpen.
Zoals u ter plaatse hebt vastgesteld, werden de werken voor 45% gefinancierd door uw organisatie
en voor 55% door de staat Niger. Helaas zijn de boringswerken, die gestart zijn in 2012, zojuist negatief
verklaard. Nadat de boring een diepte van 632 meter bereikt had, werd inderdaad vastgesteld dat de
verlengbuizen op een diepte van 469 meter losgekomen zijn.
Wij moeten u er aan herinneren bovenop zijn bijdrage voor de uitvoering van de boring, de staat
Niger de volledige uitrustingswerken aan de oppervlakte van de mini-toevoerleiding voor drinkbaar water
volledig gefinancierd heeft voor een bedrag van 180 244 540 FCFA, zijnde 275 183 euro.
Ten slotte, de opdracht voor de boringswerken die toevertrouwd werden aan de onderneming I.G.N
Niger is ontbonden en de contractuele bepalingen zullen worden toegepast. Vanaf nu wordt een nieuwe
boring geprogrammeerd, die gefinancierd zal worden door de staat en zal worden uitgevoerd door een
nieuwe onderneming met de vereiste competenties.
Sta mij toe uzelf en uw partners te bedanken voor het begrip en steun voor de inspanningen van de
staat in het kader van het oplossen van de problemen voor toegang tot drinkbaar water van onze landelijke
gemeenten.
Met de meeste hoogachting
WASSALKE BOUKARI

Kopie aan:
- Regering van Tahoua
- DRHA/Tahoua

