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Het Sukuta Health Center heeft een NAWEC wateraansluiting welke echter zeer frequent gestoord
is. De materniteit wordt sinds 2016 ook van water voorzien vanuit een geboorde waterput
gesponsord door de vzw Steen. In de labo’s is er sinds geruime tijd geen water meer en de kraan
midden het plein is ontoereikend en een modderige bedoening door het steeds groter aantal
bezoekers. De komst van verblijvende TBC patienten die ook water nodig hebben vergroot het
gevaar voor besmettingen.

Met de ontvangen PIDPA – Malle subsidie (1071 €) werd in mei 2018 volgende werkzaamheden
uitgevoerd (zie blauwe lijnen op het plan):
- Aanleggen van een leiding tussen de waterput en het gebouw met de labo’s.
- Een leiding met automatische omschakelklep (NAWEC of waterput) naar de bestaande waterkraan
- De bouw van een bassin met afvoer naar de septische put rond de kraan
- Installatie van een kraan op het terras voor de materniteit
- Het terras voorzien van een pad naar de mannenzaal zonder door vrouwenzaal te moeten
- Verfraaien van het terras door aanplantingen
Een tweede faze, mogelijk in october 2018, zou voorzien in de installtie van nog een drietal
waterpunten zoals aangegeven met rode stippellijn op het plan
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Bestaande kraan op het plein Bouw van een bassin met afvoer naar de nabije septiche put  

Er is terug water in 
de labo’s !

Het terras voor de 
materniteit werd 
voorzien van een 
waterpunt en een 
voetpad naar de 
mannenzaal.
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Aansluiting van de afvoer op de septiche put  Leggen van de leidingen naar de diverse gebouwen 


