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Biogas op scholen uit ontlasting studenten
Met geld dat de
stichting Stipulae
heeft opgehaald,
hebben drie scho-
len in Tanzania
nu hun eigen bio-
gasinstallatie (die
werkt op poep
van de leerlingen).
Voorzitter Hans
van Luijk uit Gie-
ten is supertrots.

BAS VAN SLUIS

D
r. Norbert Stephen
Mchomvu uit Tanzania is
deze week te gast bij Hans
van Luijk in Gieten.

Mchomvu is in zijn eigen land behal-
ve dokter ook projectmanager voor
de stichting Stipulae. Hij probeert in
Tanzania projecten van de grond te
krijgen om het land verder te hel-
pen. ,,De mensen van Stipulae doen
goed werk’’, zegt de 60-jarige
Mchomvu in het Engels. ,,Zonder op-
dringerig te zijn.’’

De 71-jarige Hans van Luijk uit Gie-
ten heeft met enkele anderen en zijn
stichting Stipulae er zorg voor ge-
dragen dat nu drie scholen in het
Noordoosten van het Afrikaanse
land sinds kort een biogas-installa-
tie hebben. ,,Tot die tijd gingen leer-
lingen van deze scholen dagelijks
hout sprokkelen in het bos. Ook wer-
den er hele bosgebieden gekapt. Dat
hout werd dan gebruikt voor de vu-
ren om de dagelijkse maaltijden te
bereiden. Je kunt je voorstellen wat
dit betekent voor het gebied: kaal-
slag en erosie.’’

Van Luijk vertelt dat het biogas-
project een wens was van de drie
scholen. ,,Er was daar een gebrek aan
goed en gezond water. We wilden de
omgeving verbeteren door extra bo-
men te planten. En sowieso wilden
we er van af t dat er bomen moesten
worden gekapt voor het firewood.
Dus we wilden een installatie die ge-
bruik zou maken van menselijke res-
ten.’’

,,Instead of koeienpoep’’, zegt
Mchomvu terwijl hij lacht om het
enige Nederlandse woordje dat hij
deze ochtend zal uitspreken. Geen
koeienpoep dus. Maar de ontlasting
van de studenten. Van Luijk: ,,Er zit-
ten op die drie scholen 1400 leerlin-

gen. Dus dan heb je genoeg voor die
installaties.’’

De Tanzaniaanse arts en project-
leider vertelt dat de studenten - tus-
sen de 13 en 19 jaar oud - wel moes-
ten wennen aan het idee dat er zou
worden gekookt door middel van
hun poep. ,,Ze waren bang dat het
eten raar zou smaken omdat het uit
hun achterste zou komen. Maar
toen we het gas aanzetten, roken ze
er niks meer van. Nu vinden ze het
normaal. Het koken gebeurt clean.’’
En – net zo belangrijk – de regering
omarmt het project. ,,Die heeft opge-
roepen om houtvuur niet meer te
gebruiken in scholen.’’

Mchovu is inmiddels bezig met
zijn laatste weekje in Nederland. Hij
is hier straks een maand geweest.
Het begon in Tilburg, de gemeente
die een langdurige stedenband kent
met zijn thuisstad Same. Hij gaf en-
kele lezingen aan leerlingen van
middelbare scholen en wat Regiona-

le Opleidingscentra in het zuiden
van het land. Afgelopen week be-
zocht hij een gymnasium in de stad
Groningen. ,,Om drie klassen bij te
praten over de gevaren van hiv en
aids. Maar ook over de manier waar-
op er wordt lesgegeven in mijn
land’’, zegt hij.

Hij wil graag vertellen over het
project waarbij de drie scholen bio-
gas gebruiken om de dagelijkse
maaltijden voor de leerlingen te be-
reiden. ,,Met gebruik van de ontlas-
ting van de leerlingen. Het slik dat
vrijkomt bij de vorming van biogas
wordt dan weer als natuurlijke be-
mester gebruikt voor hun schooltui-
nen”, zegt hij.

Ook daar is geld voor gebruikt van
Stipulae en Wilde Ganzen. ,,We wer-
ken samen met die landelijke orga-
nisatie. Die heeft het bedrag aange-
vuld – zo’n 14.000 euro – dat wij on-
der meer hebben opgehaald tijdens
de Herderstocht bij Balloo’’, zegt Van
Luijk. De drie scholen zijn begonnen
met de aanleg van schooltuinen,
waarin (vrucht-)bomen geplant wor-
den en groentes worden gekweekt.
Mchomvu: ,,Drie leraren en twaalf
leerlingen hebben een training ge-
volgd op het gebied van duurzame
schoollandbouw. Die kunnen hun
kennis ook weer doorgeven aan an-

dere studenten. En ze verbouwen
eetbare gewassen.’’

In totaal haalden Van Luijk en de
zijnen 23.500 euro op. Van dit geld
zijn biogasinstallaties gebouwd,
overigens met lokale aannemers, en
de leerlingen en leraren op ‘moes-
tuin-training’ gestuurd.

Vooral het duurzaam omgaan
met hun leefomgeving, wilden
Mchomvu en Van Luijk stimuleren
onder de Tanzanianen. ,,Het gaat bij
ons er om dat we meer willen dan de
zoveelste school bouwen of het zo-
veelste weeshuis restaureren. We

willen dat er iets uit voortkomt. ’’
Trots laat hij een pen zien waar

een rol papier uitgetrokken kan wor-
den. Op plaatjes is te zien hoe - met
peulen uit de lokale Moringa-boom -
vies water schoon en drinkbaar ge-
maakt kan worden. ,,Die pennen de-
len we uit aan de bevolking van Tan-
zania. De plaatjes laten zien hoe je in
anderhalve dag schoon water kunt
krijgen. Ook op die manier proberen
we overal te helpen. Goed hè?’’

Van Luijk is een bevlogen man.
Vol passie probeert hij de Tanzania-
nen verder te helpen. ,,Wie een keer
in Afrika is geweest weet: dit conti-
nent laat je nooit meer los.’’ Zelf ging
hij al vijf keer.

Nu het biogas-project is afgerond,
is hij al bezig met zijn nieuwste pro-
ject. ,,Wish from mama Anna’’, zegt
hij. Het is een project waarbij de
wens werkelijkheid wordt van een
leidster van een boma (stam van de
rondtrekkende Masai-nomaden). In
plaats van rondtrekkende koeien wil
Stipulae proberen koeien te fokken
die niet hoeven rond te trekken. Om
er vlees van te kunnen verkopen.
,,Mama Anna zag ook dat een ander
leven nodig is om haar stam te laten
bestaan. Geen kaalslag meer door
vretende rondtrekkende koeien. En
ook de Masai zijn geholpen.’’

‘Het gaat bij ons
verder dan de
zoveelste school
in Afrika bouwen’

Graafwerkzaamheden in Tanzania ten behoeve van een biogas-installatie. FOTO’S STICHTING STIPULAE

Studenten waren voorheen druk met hout sprokkelen. De biogas-installatie bij een van de scholen. Norbert Mchomvu en de schooldirectie controleren de installatie.


