Jaar van de Sanitatie
Het jaar van de sanitatie: 2008. Poep, het laatste taboe, wordt aan de orde
gesteld. En dat is hard nodig. Nog steeds worden miljoenen mensen ziek als
gevolg van slechte sanitaire voorzieningen. Velen sterven er aan. Maar sanitatie
staat al decennialang op de agenda van talloze ontwikkelingsorganisaties.

V

aak hadden projecten op het
platteland ook een latrinecomponent. Eenvoudige bouwsels die
zonder water konden functioneren, die geen
vliegen aantrokken om verspreiding van
bacteriëen te voorkomen. En voorlichting.
De latrines niet te dicht bij de woningen,

het belang van handen wassen, wat te doen
als de beerput vol raakte. De problemen
met sanitatie in de steeds verder uitdijende
sloppenwijken in ontwikkelingslanden zijn
veel groter, de potentiële gevolgen van
gebrekkige sanitatie zouden desastreus
blijken. Honderdduizenden mensen dicht op

elkaar gepakt zonder rioleringssysteem; een
uitbraak van een besmettelijke ziekte kan
zo maar tot een epidemie lijden. Afdoende
sanitaire voorzieningen zijn hier essentieel.
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Kindje poept in sloot in sloppenwijk Jakarta.
In een sloppenwijk van Dar es Salaam wordt
ontlasting in een beerput geleegd. Dit handzame
strontkarretje met een eenvoudige pomp is
speciaal gemaakt om in de nauwe straatjes van
sloppenwijken waar geen riolering is en een normale
tankwagen niet kan komen, toch de ontlasting van de
huishoudens op te halen en af te voeren.
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Dorpelingen in Kenia maken zelf toiletten, met steun van ontwikkelingsorganisatie.

Een familie in Bangladesh vervoert cementen
onderdelen van een te bouwen latrine, via een
ontwikkelingsproject gekregen, terug naar hun dorp.

Poepen op straat komt nog veel voor in India.

Uit de douches komt weer eens geen water.
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Toiletten voor kinderen in Zimbabwe.

achtergrond

Kinderen bewonderen de betonnen bodem van een hurklatrine dat in het dorp in
Bangladesh gebouwd wordt, de eerste op deze plek, waar voorheen de mensen in
de bossen hun behoeften deden.

Jongetje gaat toilet
doorspoelen op
platteland van
Honduras.

Toilet buiten op het platteland van Bhutan.

Voorlichting in een stadje in Bhutan over het belang
van schoon water en de noodzaak er zuinig mee om
te gaan.
Lokale ontwikkelingswerker adviseert boeren over de
aanleg en het onderhoud van een kraan in Bhutan.
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