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Msingi imara ni mhimu. End apo kuna kitu chochote ndani ya ardhi kitolewe ili kuepuka mpasuko katika tanki la maji.
”En fast grund är nödvändig. Allt i marken som kan förorsaka sprickor i tanken måste tas bort.”

Bottenplattan klar på en tjock bädd av sten i en ordentligt ur-
grävd grop där botten komprimerats.

Tankväggen muras av bränt tegel som är billigt och lätt- 
tillgängligt.

Tanki la maji ya mvua
Vänföreningen Ihushi och Ihushi Development Centre, IDC, gjorde 2015 
en steg för steg handbok hur man bygger en enkel vattentank för lagring 
av regnvatten Tanki la maji ya mvua. Som författare och fotograf står av 
Emmanuel Buguba och Lage Bergström. IDC har byggt ett 70-tal tankar 
både mindre på 5–15 m3 för enskilda hushåll och större på 26–60 m3 för 
skolor och institutioner. Man har även reparerat många äldre vattentankar.
Här några bilder ur handboken som föredömligt avslutas med ett kapitel om 
underhåll som ofta är mycket eftersatt i alla möjliga sammanhang.
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Armeringen i form av taggtråd (babudi waya = barbed wire) 
spänns runt tanken. Taggtråd är billigare än armeringsjärn och 
lättare att transportera.

Noggrann rappning in- och utvändigt.

Tanken förses med ett välvt gjutet tak.
Färdig tank med manlucka och stege för rengörning, ventila-
tion med nät och koppling till takrännor.

Här några ordspråk från Zanzibar upptecknade av S S Farsi 1958

Ajidhaniye amesimama. Aangalie asianguke.
He who thinks he has stood up, should be careful not to fall down.

Akili ni mali
Ability is wealth.

Akili ni nyele. Kila mtu ana zake.
Brains are like hair, everyone has his own (kind).

Akipenda, chongo huita kengeza.
He who loves calls a one-eyed a squint. (Love is blind.)

Aliye kando haangukiwi na miti
He who keeps aside will have no tree fall on him (i.e. do not deliberately expose yourself to danger or get involved in quarrels).


