Mazingira / Tanzanio
Projekto 2016 – Pluvakvo baseno
Por ne tro-uzi la grundakvon, kiu servas rekte por la homoj,
Mramba Simba decidis konstrui pluvakvo-basenon, kiu servos por bestoj kaj gardenoj.
Jen kelkaj informoj de li:
-Tiu pluv-akvo baseno estos konstruita en Nyaburundu vilagho, kaj ghis estos konstruita che
GPS-koordinatojn kiun mi kunsendas kun tiu chi mesaghon kaj 1 foto de la loko kie mi planas
konstrui la basenon.
(la foto montras deklivan terenon kie nun pashtas bovinoj)
- kiom largha estos la surfaco kun la akvo, kiom la meza profundeco,
- kiom longe pluvas (1- au 2-foje en la jaro), kiom da monatoj ne pluvas,

- La largha surface de la baseno kun la akvo estos chirkau 7,125 m3 (kubaj metroj)
- La meza profundeco estos 3.5m
- La areo proponita por la baseno estas 3 hektaroj kiun ebligos la bovoj ,kaproj,shafoj kaj azenoj
aliri/eliri la basenon sen problemon por trinki akvon de la baseno kaj parton de aeron por
malgrandaj ghardenoj/akvumadoj
- chu vi antauvidas planti arbojn por doni ombron al la akvo - au kiamaniere vi protektos la akvon kontrau la suno ?

-Ankau plantado de arboj okazos en la areo de baseno por doni ombron al la akvo kaj protekti la
akvon.
-La pluvo pluvas en Oktobro-Decembro kaj en Marto-Majo. Kaj ne pluvos en Junio-Septembro
kaj Januaro-Februaro.
Detaloj pri la konstruajho (por kio vi bezonas la monon, kiom da civitanoj kunlaboros),

-Ni bezonas la monon por lui labor-mashinoj:1. Buldozo – (por purigi la areon kaj disvastigi la grundon )
2. Fosmashino- (Excavator) por fosi la grundon
3. Rolilo- por premi la grundon sur la muro de la baseno.
4. Kamiono- por port la grundon.
5. 15 Personoj (kunlaborantoj) por monitorado kaj inspektado inter ili1.Inĝeniero
2.Teknikisto, por chiutagaj superrigardo, aktivecoj kaj kontrolo de la kvalito
- kiu zorgos por la baseno poste, chu vi fondos lokan komitaton da
respondeculoj (viroj & virinoj),

- La baseno estos prizorgota de vilaghanoj sub la superrigardo de 12 vilagha komitatanoj kiun
fondighos, inter ili, 6 -inoj kaj 6 viroj
- chu la homoj devas pagi por la uzado - por pli postaj riparoj kaj
bontenado,

-JES, la uzantoj de la akvo devos pagi iom da mono por la uzado por pli postaj riparoj kaj
bontenado.
Amike
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