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Verhalend tussenrapport 
 

1. Inleiding 
 

1. Titel van het rapport Project voor de inrichting van een landbouwlocatie van 5.4 ha in 
Inadougoum in de plattelandsgemeente Kao, departement Tchitabaraden. 

2. Sectoren WASH (Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne). 

3. Duur 3 maanden. 

4. Partnerorganisatie NGO Idela / Tahoua. 

 
 
 
De NGO "Initiatives pour le développement local en Afrique" genoemd "IDELA" is een contract aangegaan met 
de Nederlandse vereniging "eau pour la vie" genaamd "AMAN IMAN" voor het leveren van een dienst. Het 
gaat om de inrichting van een geïrrigeerd terrein ter hoogte van het dorp INADOUGOUM gelegen in de 
plattelandsgemeente Kao (departement Tchintabaraden).  
Dit project dat een duur van 03 maanden heeft, heeft als doel de verbetering van de levensomstandigheden 
van de inwoners van genoemd dorp (ongeveer 3000 personen) via het ontwikkelen van niet-
seizoensgebonden landbouw. Sinds de ondertekening van de intentieverklaring op 20 maart 2016, heeft de 
NGO IDELA zich ingezet voor de start van de activiteiten van dit project, zoals:  
 

1. Bewustmaking en organisatie van de bevolking. 
2. Opheldering over de eigendomsstatus van de grond van de in te richten locatie. 
3. Bouwen van waterput. 
4. Omheining met tralies 700 m. 
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2. Stand van zaken van de activiteiten van het project. 
 
2.1 Voltooiing van omheining met tralies 

 

 
 
 
Het voorbereidende werk voor de omheining is gestart op 05/05/2016. Het volgende overzicht geeft de 
voortgang aan van het werk aan genoemd hekwerk.  
 

Activiteiten Voortgang van het werk 

Vervaardiging van 28 rollen roosterwerk met een 
maaswijdte van 50 en 25 m lang 

Afgerond (ACREMA) 

Vervaardiging van 225 gewone hoekbeslagen Afgerond 

Vervaardiging van 14 tussenhoekbeslagen Afgerond 

Vervaardiging van 4 hoekstrippen Afgerond 

Aankoop van spanners en gegalvaniseerd draad 
Vervaardiging van metalen toegangspoort van 3*1 8 m 

Afgerond 

Aanvoer van het materiaal naar de locatie Afgerond 

Plaatsing van de omheining Afgerond 

 
 
Er is een omheining van 775 ml aangelegd op de locatie Inadougoum dus 75 ml meer dan voorzien. Deze 
verlening is vanwege het oneffen terrein rondom de locaties Een toegangsdeun met afsluiting is bij de ingang 
van de locatie geplaatst.- Ook is een reclamebord geplaatst. Dit bord vermeldt de donor (de stichting Aman-
Iman) - en de uitvoerende NGO. (IDELA) 
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2.2 Aanleg van een extra reservoir 
 
Een van de aanbevelingen van de technische toezicht commissie, bestaande uit de regionaal directeur 
waterwerken en drainering van Tahoua 
- van de afdelingsdirecteur landbouwwetenschappen van Tahoua 
- van de afdelingsdirecteur waterwerken van Tchintabaraden,  
- van de afdelingsdirecteur van de GR van Tchintabaraden  
- de burgemeester van de gemeente Kao  
 
Op 03/05/2016 is in Inadougoum een reservoir aangelegd van 6m x 5m x 1m die wordt aangesloten op de 
waterput ter ondersteuning in noodgevallen.  
De NGO Idela heeft deze aanbeveling opgevolgd en genoemd reservoir aangelegd volgens de instructies van 
de technische missie. 
 

2.3 Aanleg van irrigatiesysteem naar Californisch model 
 
Het schema van het irrigatiesysteem naar Californisch model is eerst besproken met de technische diensten 
voordat het op de locatie is geïnstalleerd. 
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Dit irrigatiesysteem is uitgevoerd in PVC 63 zoals aangegeven op onderstaande foto's. De leidingen zijn 
ingegraven in greppels met een rechte doorsnede van 0,40 x 0,50. 
Irrigatiegrenspalen om de 6m aangebracht; deze palen zijn vastgezet met zwaar beton. 
Tegels van 0,30 x 0,30 in beton van 250 kg/m3 zijn uitgevoerd. In totaal is een netwerk van 660 ml aangelegd. 
Dit is meer dan begroot, eveneens vanwege de oneffenheid van het terrein.  
 
 

   
 
 
Gezien de opstelling van het irrigatiesysteem zijn twee andere reservoirs van 2x1x1 m gebouwd op 
aanbeveling van de technische toezichthouders.  
Ook deze reservoirs zijn niet opgenomen in het projectdossier  
 

2.4 Ondersteuning van fruitbomen. 
 
Een mangoboom is op de locatie geleverd. In totaal zijn er 120 mangobomen op stam .geplant op de locatie in 
de maand augustus 2016. De NGO Idela heeft een boomkweker ingehuurd om deze bomen te planten en 
enkele geïnteresseerde producenten te benaderen. Uit de evaluatie van deze beplanting blijkt dat de 
groeisnelheid 90% bedraagt. Slechts 09 mangoboomstammen hebben geen wortel geschoten, vermoedelijk 
door te weinig bewatering. 
 

2.5 Storten van rotsblokken 
 
Er zijn rotsblokken gestort boven het reservoir. Dit is bedoeld om het vast transport naar het reservoir te 
beperken en zo te voorkomen dat het volloopt met zand. 
 

2.6 Instelling beheerscomité 
 
 
Er is een voorlopig beheerscomité van 2 personen ingesteld bij de aanvang van de werkzaamheden. Het 
definitieve comité wordt ingesteld na het regenseizoen. 
Het definitieve comité wordt ingesteld na het regenseizoen, periode van grote beschikbaarheid voor de gehele 
ontvangende gemeenschap. Het voorlopige comité dient als tussenpersoon tussen de vertegenwoordigers van 
de NGO en de rest van de gemeenschap, en houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden en de 
participatie van de gemeenschap aan het initiatief. 
 

2.7 Technische toezicht commissie 
 
Een technische toezicht commissie, bestaande uit de afdelingsdirecteur van waterbouwkundige werken van 
Tchintabaraden, de afdelingsdirecteur van de GR van Tchintabaraden heeft op 10/06/2016 Inadougoum 
bezocht om de voortgang van de werkzaamheden te controleren in verband met de aanleg van het 
irrigatiesysteem en het gedrag van het reservoir na de eerste regen. 
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Het reservoir houdt zich in het algemeen 
goed en de infiltratieverschijnselen lijken 
grotendeels te worden opgenomen door de 
leemlaag. Er zijn aanbevelingen gedaan aan 
de NGO Idela om de kwaliteit van de 
werkzaamheden verder te verbeteren en 
rekening te houden met mogelijke 
ontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om 
het realiseren van enkele waterputten ter 
plaatse met het ook op de vertraging van de 
werkzaamheden voor de aanleg van de 
waterput van Inadougoum die het reservoir 
moet bevoorraden. 

 
 

3. Betrokkenheid van de begunstigden bij de uitvoering van het project. 
 
De begunstigden waren volledig en effectief betrokken bij de uitvoering van dit initiatief. Er zijn geen 
verzuimen vastgesteld. De waardering voor het initiatief blijkt uit de deelname aan vergaderingen voor de 
planning van het voorlopige comité, de beschikbaarheid van de leden van genoemde comités en hun 
betrokkenheid. 
 
 

4. Effecten van het vrouwenproject 
 

 
 
Het is te vroeg om iets te kunnen zeggen over de 
effecten van het vrouwenproject en de andere 
kwetsbare groepen in het dorp. Het project is in 
de eerste fase. De NGO Idela wilde 
experimenteren met het verbouwen van tomaten 
in de winterperiode op de locatie. Helaas werd op 
de locatie sorghum (kafferkoren) verbouwd door 
de donor, die veronderstelde dat de bebouwing 
pas na het winterseizoen zou beginnen. 
 
 
 

 
5. Aanbevelingen 

 
- Zorgen voor ondersteuning van het buurtcomité  
- Bespoedigen van de levering van de pompmotoren, zodat het comité de geplante mangostammen 

regelmatig kan besproeien. 
 

6. Activiteiten volgende maand  
 
- Instelling definitief beheerscomité 
- Installatie pompmotoren 
- Ondersteuning met zaad  
- Opleiding van 20 landbouwers in tuinbouwtechniék. 
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