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ARSEEN I N GRONDWATER ZORGT VOOR GROTE PROBLEMEN

Regenalsbelangrijkste
drinkwatervoorziening
inBangladesh?
InBangladeshheeft95procentvandebevolkingtoegangtotwateruiteenpomp.Schoonbetrouwbaardrinkwater,dachtmen.Tottwaalfjaargeleden werdontdektdathetopgepomptewateropveel
plaatsen besmetismethetschadelijkearseen.Bangladesh moetuitziennaaranderevormenvan
drinkwatervoorziening.
Arseenkomtvannature voorinde
bodemeningrondwater.NietalleenBangladesh,ookdeVerenigdeStatenendelenvan
Europakampenmethogeconcentraties
arseeninhetgrondwater.Maarindezelandenwordthetarseengehalteindrinkwaterverlaagddankzij kosrbare waterzuiveringsinstallaties.Eenonhaalbareoplossingvoor
ontwikkelingslanden alsBangladesh,waar
eengroordeelvandebevolkingverspreidin
dorpenwoontenwaarbovendien het gemiddeldeinkomen rond deééneuroperdagligt.

Huidaandoeningen
Tot30jaargeleden dronkhet merendeel
vandebevolkingvanBangladesh nogwater
uit rivieren enopenputten.Uitbraken van
cholera,diarreeendysentetie veroorzaakten
veelslachtoffers, vooralbij kinderen onder
devijfjaar. Datvotmdede belangrijkste
teden omopgroteschaalwaterpompen aan
teleggen.Hetleekdeoplossingvoorher
drinkwaterprobleem inhetland.Bangladeshslaagdeerinomvrijwel iedereen toegangtegeventotopgepompt drinkwatet,
dankzij deinspanning vandeoverheid,
Unicefenveleontwikkelingsorganisaties. In
25jaarzijn rienmiljoen waterpompen aangelegd.EensuccesverhaalwaarBangladesh
trotsopkanzijn.Maarwatmennietwist,
wasdateendeelvandepompen water
oppompte met eenontoelaatbare hoeveelheidarseen.Menwerdpasgealarmeerd door
onbekende huidaandoeningen. Mensendie
langdurigwater drinken meteentehoge
concentratie atseen,krijgen uitslagenbulten ophanden envoeten.Oplangere termijn
tredenvormen van huidkanker en kanker
aandeorganen op.Dezeziektebeelden kunnenzichpasna rienof20jaar manifesteren.
Volgensrecentecijfers vanUnicef lijden
35.000mensen inBangladeshaaneenernsti16
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gevotmvanarsemcosis.

Testen
In 1993 werdvoorheteetsteenveelte
hogeconcentratie arsenicumgevonden in
opgepompt watet.Inmiddels blijkt ruimeen
kwartvandetotalehoeveelheid opgepompt
grondwater inBangladesheentehoog
atseengehalte tebevatten.Arseeninwater
geeft geensmaakofgeur,isonzichrbaar en
alleenmiddelseenchemischetestaante
tonen.Totvoorkort washet testenvan het
atseengehalteeenomslachtigezaak.Watet
moestnaar laboratoriagebracht worden om
getest teworden.Inmiddelszijn er testdozen
ingebruik waarmeeopbouwwerksters en
voorlichtersopeeneenvoudigemanier het
wateruit depompen indorpen kunnen testen.Tijdens bijeenkomsten wijzen devoorlichtersopdegevaren vanarseenin het
drinkwater.Pompen waaruit watet komt

meteentehoogarseengehalte worden rood
geschilderd, diemeteen aanvaardbaar
gehaltegroen.Handen wassen,badenende
wasdoenmetmetarseen besmet water
levertgeengevaaropvoordegezondheid.
"Minimaaleenmaalperjaar moet elke
pomp opnieuwgetest worden",vetteltRick
Johnston,watetexpett vanUnicefinBangladesh."Hetisalvakervoorgekomendateen
goedgekeurdepompeenpaarjaar later toch
eentehogeconcentratiearseen oppompt."
Unicefiseenbelangrijke partner vande
ovetheidophetgebiedvandedrinkwarerwatervoorziening inBangladesh.Rick
Johnston:"Opplaatsen waardemeeste pompenbesmetzijn,staan wevooteengroot
probleem:Watishetalternariefvoorde
bewoners?Wezienmensendiewatet uitde
pompen blijvengebruiken.Enanderendie
darnietmeerdurven,halen hun drinkwater
uit tivietenenkanalen,metallegezondheidsrisico's vandien.Sindshetjaar 2000zijn
wijmetdeoverheidenverschillende ontwikkelingsorganisaties bezigomvootmiljoenen mensen alternatieve drinkwatervoorzieningen mogelijk temaken."

Nieuwe diepe bronnen
Demeestewaterpompen inBangladesh
halen watervaneendieptevan20tot30
meter.Opgroterediepteistotnogtoegeen
ontoelaatbate hoeveelheidatseen aangetroffen.Opveelplaatsen ismendaatom begonnen omdiepeputten teborentot300meter
diepte.Integenstellingtot landen alsIndia,
waatveelmetmototaangedreven boorinstallaties wotdtgewetkt, ishetboten in
Bangladesh noggrotendeelshandwerk.Dag
ennachtzijn mannen intweegroepenaan

Dedrinkwatmankmoetvoorderegentijdgoedgereinigdworden.

Gepasteuriseerd oppervlaktewater

Invijfdagenennachtenwordtmetdehandeen240meterdiepe'buis'^eboord.

hetwerkommetdehand eengatvan250
meterdiepteteboren.Navijfdagen zijnze
zoverenwordtdepompgeplaatst.Voorelke
pompwordteenonderhoudscomitéaangesteld.

Regenwater heeft de toekomst
RickJohnstonheeft zijn twijfels overhet
borentotgroterediepte."Hetiswaardatop
groterediepteminder kansbestaatopmet
arseenbesmetgrondwater.Maarhetisniet
uitgeslotendatopdenduur ookuitdediepereputtentehogeconcentratiesarseenkunnenwordenopgepompt.Daarommoetenwe
indegebiedenmetveelarseenindegrond
naarandereoplossingenzoeken.Regenwater
zalindetoekomsteenbelangrijkebronvan
drinkwater worden inBangladesh.Regenwateris,mitsopdejuistemanier opgevangen,
vrijvanarseen,bacteriën,ijzer, landbouwgif
enanderegiftige stoffen. Ervaltmeerdan
voldoenderegeninhetland.Perjaar hebben
wehier 1.000-5.000mmregenval."
Intientallendorpenzijn inmiddelsregenwaterreservoirsgeïnstalleerd voordorpsbewoners.Defamiliesmoeten20procentvande
kostenbetalenenzorgenvoorhetonderhoud.
Deinhoudisvoldoendevoorhetdrinkwatergebruikvanéénfamiliegedurendededroge
periode.InhetdorpPalashiinhetzuidenvan
Bangladeshdrinkenscholierennuookregenwater:onderdegrondvoordeschoolzijntwee
regenwaterreservoirs aangelegd.Inderegentijd stroomthetregenwatervandedakenvia
buizennaardereservoirs."Wehebbennuhet
helejaarvoldoendedrinkwater",verteltAnsar
Ali,hoofd vandeschool."Voorheen haalden
wewateruitdriepompen.Zewerdenvierjaar
geledengetest.Erzatteveelarseeninhet
water.Zewerdenroodgeschilderdenop
schoolinformeerden wedekinderenoverde
gevarenvanarseen.Datleiddetotuiteenlo-

pendereacties:'Wordenwenuziek?Waarom
komenjullie ditslechtenieuwsbrengen?
WaaromisGodslechtvoorons?'Erbrakbij
sommigekinderenpaniekuit.Waarmoesten
zedanwelschoondrinkwatervandaanhalen?
Uitdenabijgelegen rivier?Wehaddenze
geleerddatjeergziekkanwordenvanoppervlaktewater.Kinderengingenopzoeknaar
pompendienierbesmetwaren,degroengeverfdepompen.Daarvoormoestenzeeen
flink stuklopen.Nuhebbenwemeerdanvoldoendebetrouwbaardrinkwaterinonze
reservoirs",aldushethoofd vandeschool.De
besmettepompenstaanernogsteeds.Zewordenslechtsgebruiktomhanden tewassenen
deschoollokalenteboenen.Inmiddels hebben
nuruim400scholengemeenschappenhun
eigenregenwatervoorzieningenworden
nieuweondergrondsekeldersgebouwdom
hetregenwaterinopteslaan.

OokinhetdorpvanFirozahKanonzijn
vrijwelallepompenroodgeschilderd:dus
ongeschiktvoormenselijke consumptie.De
huizenzijnvanleemendedakenvanstro.
Hierisgeenmogelijkheidomregenwaterop
tevangen.Eriswelvoldoendeoppervlaktewaterrondomhetdorp.Eensituatiediejein
grotedelenvanBangladeshaantreft. Zo'n20
jaargeledenhaaldeFirozahhaardrinkwater
noguitderivier.Maartoenpompen werden
geïnstalleerd,hieldzedaarmeeop.Nuhaalt
zeweetwateruitderivier.Inhaarhuismaakt
zeerveiligdrinkwarervan.Zepasteuriseert
hetwateropeenvoudigewijze.Inhaarkeukensraateenemmermeteenzandfilter.Daarinschenktzehetwater.Viaeenslangloopt
hetdooreenaluminiumspiraaldieindestoof
vanleemisingebouwd.Zowordttijdenshet
kokenvanhetetenhetwaterindespiraalverhitendaardoorontsmet.Daarnawordthet
schonewateropgevangenineenaardenkruik
meteenkraantje.Eengoedkopemaniervoor
iederhuishoudenomhethelejaardoorde
dagelijksehoeveelheiddrinkwater temaken.
Inhetbehandeldewaterzittengeenbacteriën.
Al115vande200families inhetdorpmaken
hundrinkwareropdezewijze.Firozah geeft
nuvoorlichtingaananderevrouwenomhen
teovertuigendezerelatiefgoedkopemanier
ooktoetepassen.Dekostenbedragenslechts
zevendollar.Depasteurisatiemethode isontwikkelddoordeBengladeshiprofessor FakhrulIslam."Eenmooiekleinschaligeoplossing",zegtRickJohnston,"maarikverwacht
datvooralregenwateropvangopdelange
duurdeoplossingmoetgaanbiedenvoorde
drinkwatervoorzieningindemetarseen
besmettegebieden." f
Tekst enfoto's:JohannesOdé

Ondergrondsekeldersworden^ebouwdomregenwaterinopteslaan(foto:DavidNunley).
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