Nederland steunt drinkwaterproject in Benin
Veilig drinkwater voor iedereen vormt één van de speerpunten van de overheid
van het West-Afrikaanse Benin. Het is ook één van de millenniumdoelen. Om
dit doel in Benin te halen moet het percentage mensen dat toegang heeft
tot schoon drinkwater bijna verdubbelen van 36 procent (ongeveer drie
miljoen mensen in 2005) naar bijna 70 procent. Concreet zullen dan tot 2015
jaarlijks gemiddeld 1.350 punten voor drinkwatervoorziening moeten worden
aangelegd, twee maal zoveel als op dit moment gebeurt.

D

rinkwater (en sanitaire voorzieningen) is één van de drie
zogeheten concentratiepunten
van de Nederlandse ambassade in Benin op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
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Het gaat vooral om sectorale en decentrale
begrotingssteun. In de eerste fase van het
project, van eind 2004 tot half 2006, bedroeg
die steun een kleine tien miljoen euro.
Daarmee zijn ondere andere 280 waterpunten

aangelegd op het platteland én in semiurbane gebieden, waarvan naar schatting
70.000 mensen gebruik maken.
Nederland ondersteunt de overheid van
Benin bij de decentralisatie en deconcentratie van politiek en bestuur. Dit is
van belang voor het goede beheer van
de waterpompen. De bedoeling is dat de
gebruikers middels gekozen comités zelf
de pompen gaan beheren. De Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie SNV zorgt voor de
begeleiding. Behalve de regering van Benin

achtergrond

en de gemeenten participeren ook andere
donoren, waaronder het Deense Danida en
het Duitse GTZ, én het particuliere bedrijfsleven in het drinkwaterproject.
De meeste pompen zijn voetpompen. Maar
soms worden ook putten aangelegd. Dat is
onder andere het geval in een dorpje van
Peulh, semi-nomadische veehoeders in het
noordwesten van het land. Daar wordt het
water met een lier omhoog getakeld. De
Peulh lieten vaak hun vee in het aangrenzende natuurpark grazen en water zoeken,

hetgeen ten koste ging van het wild,
de fauna en flora die door het park juist
beschermd moesten worden. Daarom is
vanaf de put een ondergrondse tunnel van
enkele honderden meters lengte gegraven,
die leidt naar een trog voor het vee. Via
deze tunnel kan de trog met water vanuit
de put gevuld worden en kan het vee, op
hygiënische afstand van de waterbron, ook te
drinken krijgen.
Voorlichting over het gebruik van het water
en de sanitatie is een vast onderdeel van het
drinkwaterproject.

Het eerste deel van het project is inmiddels
positief geëvalueerd. Het voorgestelde
vervolgprogramma loopt tot 2011, waarbij
de Nederlandse bijdrage voorlopig op 54
miljoen euro is geschat oftewel ongeveer
tien tot twaalf miljoen euro per jaar.
Tekst en foto’s: Roel Burgler.
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