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Opzetten en stimuleren handmatig boren (manual drilling) in Tigray 

(Ethiopië) 

In Ethiopië heerst regelmatig droogte. Oogsten 

mislukken, mensen leiden honger of zijn 
ondervoed. Daarnaast hebben veel mensen 
structureel geen toegang tot voldoende en 

schoon gebruikswater. De gangbare hand 
gegraven putten leveren vaak water van 

slechte kwaliteit of vallen droog in de droge 
periode. Diepe machinaal geboorde putten zijn 
(te) duur. 

 
Druk op waterkwaliteit door onhygiënisch gebruik, Alama-
ta Woreda. (foto: Kifle Woldearegay, Mekelle University) 

 
 

Er is een andere boortechniek mogelijk, namelijk handmatig boren. Deze 

techniek is tot wel vijf keer goedkoper dan machinaal boren, kan overal worden 

toegepast (mits de bodem en de grondwaterstand geschikt is) en levert ook het 

hele jaar voldoende en schoon gebruikswater. Deze boortechniek is echter nog 

niet bekend in Tigray (4-5 miljoen inwoners), in het noorden van Ethiopië. 

 

handmatig boren in Tahtay Koraro (proefboring haalbaarheidstudie, foto: Arjen van der Wal) 
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De Huisman Foundation heeft in een breder consortium (oa de Mekelle 

University) de geohydrologische en markttechnische haalbaarheid van handmatig 

boren in verschillende Woredas (regio’s) in Tigray onderzocht, nl in Tahtay 

Koraro (Noordwest Tigray), Hawzien, Klite Awlaelo en Abreha Weatsheba (Oost 

Tigray), Ofla en Alamata (Zuid Tigray).   De uitkomsten waren positief en 

vormden de basis voor een implementatieproject met Woord & Daad (trekker), 

Tear, Idea en met het Integrated Water & Sanitation Program van de Ethiopian 

Khale Heywett Church en de Mekelle University. Dit project wordt gefinancierd 

vanuit Partners voor Water III, Woord&Daad, Aqua4All en de Huisman 

Foundation zelf. 

 

De woredas waarin het project wordt geïmplementeerd (noot: In Tahtay Koraro, op de grens van 

centraal en noordwest Tigray, is de implementatie uitgesteld.) 

 

De hoofddoelstelling van het project is om arme mensen op een goedkope 

manier toegang tot water te geven. Daartoe is aan het eind van het project 

(2016) in noordoost en zuid Tigray een handmatige boorsector (5 à 6 

bedrijven/teams) opgezet die zelfstandig functioneert en tenminste 200 putten 

per jaar verkoopt. Een lokaal projectteam van vier professionals is aangenomen 

om, onder verantwoordelijkheid van de Khale Heywett Church, het project te 

implementeren. De beoogde resultaten binnen deze doelstellingen zijn als volgt. 
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1: opzetten en organiseren van een sterke supply chain die effectieve diensten 

levert 

 selectie van 42 ondernemers en boormedewerkers om 6 boorbedrijven op 

te zetten 

 trainen van minimaal 2 lasbedrijven om boormaterialen te maken 

 trainen van minimaal 2 (touw)pomp bedrijven die pompen lokaal 

vervaardigen, installeren en repareren 

 

2: de handmatig boorbedrijven zijn zelfstandig en winstgevend en één boorteam 

is operationeel binnen het Water Programma van de Ethiopian Kale Heywett 

Church 

 Verzorgen diverse trainingen voor boorteams (in 2 verschillende 

boortechnieken, geohydrologisch inzicht, ondernemerschap en social 

marketing) 

 realiseren van 160 waterputten (tbv irrigatie en gebruik op 

huishoudniveau) en 10 communale drinkwater putten 

 ontwikkelen van trainingsmateriaal 

 certificering van boorbedrijven 

 

3: realiseren van gunstige condities voor het investeren in handmatig boren 

 inventariseren van bedrijven binnen de supply chain (microfinancierings-

instellingen, banken, NGOs) 

 lobbyen bij de regionale overheden om te investeren in 

haalbaarheidstudies, 

 opstellen/initiëren van haalbaarheidskaarten 

 organiseren dat banken/MFIs kredieten beschikbaar stellen voor 

investeringen in handmatig boren 

 

4: creëren van voldoende vraag naar handmatig boren via social marketing 

 opzetten en implementeren van social marketing strategiën 

 inventariseren van ‘Self Help Groups’ en deze linken aan handmatig boren 

 showcases documenteren en onder de aandacht brengen bij donoren. 
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De totale kosten voor het duurzaam opzetten van een handmatig boren sector in 

delen van Tigray bedragen omstreeks € 400.000. De bijdrage van de Huisman 

Foundation voor het implementatie project is in totaal € 30.000. 

 

Links boven: sludging training in Alamata (foto: IDEA). Rechts boven: percussion training Offla 

(foto: IDEA). Onder: Schoon water om te drinken en te irrigeren (manual drilling project Tigray, 

Ethiopië) (foto: Jannetta Huisman). 


