ACHTERGROND

SCHOON DRINKWATER EN RIOLERING VOOR ÉÉN MILJOEN
MENSEN

vanhetmeerendenijlbaars moordt deene
nadeanderevissoortuit(ziekader).

Pesticiden

Habitat-projeet
moet gebied rond
Victoriameer weer
leefbaar maken
VorigjaarstartteVN-Habitarhetambitieuze'LakeVictoriaRegionWaterandSanitationInitiative'.
Hetisonderdeelvanhetgrote'WamforAfricanCities'-programmaenheeftalsdoeléénmiljoenmensen
rondomhetVictoriameerdienunog verstokenzijnvanbetrouwbaarwaterengoedesamtarie,toegang te
geventotdezebasisvoorzieningen.DaudaAlmasudKalumuna,loco-burgemeestervandestadBukoba
mTanzania,wasopWereld-Habitatdag(3 oktoberjmNederlandomteberichtenoverhetproject.
"Educatie,educatieennogeenseducatie:
dat ishetbelangrijkste onderdeelvanhet
LakeVictoriaproject",zegtDaudaAlmasud
Kalumuna, loco-burgemeester vanBukoba,
eenstadinTanzaniaaandewestoevervan
hetVictoriameer.Eerderopdedaghadhij
ookalhetbelangvanvoorlichtingeneducatiebenadrukt opdeWereld-Habitatdagdie
ditjaar plaatsvond inhetWorldForumConventionCenter(hetvoormaligeCongresgebouw)inDenHaag."Hetbelangrijkste isdat
demensen voorwiehet'LakeVictoria
RegionWater andSanitation Initiative'is
bedoeld,lerendatschoondrinkwater letterlijkvanlevensbelangisendatzedebronvan
datwater-hetmeer-nietmoeten vervuilen.
Willenhunkinderen nogeenbestaanop
kunnen bouwen inditgebied,danzalveel
duurzamer methetmeerendenabije omgevingmoeten worden omgegaan",zegtKalumuna."Naarschatting30miljoen mensenéénderde vandetotalepopulatieinOostAfrika -zijn directofindirect afhankelijk
vanhetmeer."

Waterhyacint en nijlbaars
ToendeSchotse ontdekkingsreiziger
JohnSpekein 1858alseersteblankehetVictoriameer aanschouwde,was hijoverweldigddoorhetnatuurschoon.Alshijnu,bijna 150jaar later,terugzoukomen,zouhij
nietwetenwathijzag:eenvervuild meer
meteenvis-enplantensoort dietoenhijhet
meerontdekte,ernogniet waren:dewaterhyacintendenijlbaars.Hetbewust uitzettenvandezetweesoortenheeft desastreuze
gevolgen voorhetmeer:hetbiologisch even30
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wichtistotaalverstoord.Derazendsnel
groeiende watethyacintbedektgrotedelen

VoorvelemiljoenenAfrikanen ishethuidigeVictoriameereenbronvanleven:zevissenophetmeer,zegebruikenhetwatervoor
irrigatie,zedrinkenhetwater,kokenermee,
wassenzichermeeendoenerdewasin.Tegelijkertijd ishetVictoriameereenbronvan
ziekte:hetishetopenrioolvan Oost-Afrika.
Veelriool-enafvalwater wordt ongezuiverd
geloosdinhetmeer.Demeestbizarrevorm
vanvervuilingkomtophetcontovanvissers
dieeentijd langvistenvolgenseenwelheel
onconventioneel procédé:zegooidenpesticideninhetmeerennaenigetijd kwamende
dodevissen-voornamelijk nijlbaarzen -vanzelfbovendrijven. Dezezwaargiftige vissen
werdenvervolgens tekoopaangebodenopde
markt,ookvoordeexport.ToendeEuropese
Uniehiervan luchtkreeg,werddenijlbaarsfilet voortienmaandenopdezwarte lijst
gezet.AlleenalvoorTanzania betekendedit
eenschadepostvanzo'n 100miljoen dollar.

Darwins hofvijver
HetVictoriameer isinveelopzichteneenbijzonder meer:hetisnietalleenhetopéénnagrootstezoetwatermeer terwereld(netzogrootalsIerland),maarookdegeboortestreekvande
mens.Volgensonderzoekersligtdebakermatvandehomosapiensrondomhetmeer.Datwas
overigensnietderedenwaaromhetVictoriameerinde19deeeuwvaakhetreisdoelwasvan
voornamelijk Britseontdekkingreizigers.Dezekennisbestond toennogniet.DeBrittenwaren
geheelenalgepreoccupeerdmethetvindenvandebronnen vandeNijl,delevensadervan
Noordoost-Afrika. Eenandereuniekekarakteristiek vanhetVictoriameerisdathetmeertot
voorkorteenongelooflijke hoeveelheid vissoortenbevatte.Deoorzaakdaarvanis,zodenken
wetenschappers,dathetmeer-naeersttezijn drooggevallen-15.000jaargeledenopeensweer
volstroomdemetwater.Dithadeenlokaleevolutionaireexplosietotgevolg:inhetmeerkwamenmaarliefsttweeduizendverschillendevissoortenvoor.Ditiseenongekendgrootaantal,
alsbedachtwordtdatinheelEuropaslechtstweehonderd verschillendesoortenzoetwatervissenvoorkomen.Devissoorteninhetmeerzijn weliswaarallemaalverwant,maarzeerverschillendinuiterlijk engedrag.Doorditfenomeen vansnellesoortvormingheeft hetVictoriameer
onderbiologendebijnaam 'Darwinshofvijver' gekregen.Onderdezelfde titelschreefbioloog
enschrijverTijsGoldschmidteenliterair-wetenschappelijk boekoverzijnonderzoeknaarvissoorteninhetVictoriameerindejarentachtig.Eenplaagvandelaatstejaren isdewaterhyacint.Dezewaterplant,dieafkomstig isuitBrazilië,werduitgezet inhetmeerenleidtnutot
groteproblemen.Tanzania,OegandaenKenia
hebbendegrootstemoeite
omdeplant-diehetlicht
weghoudtuithetmeer
waardooralhetlevenverdwijnt-intoomtehouden.Ook stroomafwaarts
vandeNijl,totinEgypte,
heeft dewaterhyacintzich
alseengroteplaagontpopt.

VeelbewonersrondhetVictor;

aangewezenopwateruitpoelen,zoalsdezekinderenvlakbijhetstadjeMwamzainTanzania,aandezuidoevervanhetmeer.

Hetproject rondhetVictoriameer is
opgezetenwordtgecoördineerd doordeVNHabitat teNairobieniseen belangrijk
onderdeel vanfase2 vanhet VN-Habitat
programma 'Water forAfrican Cities'.HiermeeprobeertdeVN-Habitat millenniumdoelstelling nummer 7(hetaantal mensen
zonder toegangtotveiligdrinkwater halverenenvoor2020de levensomstandigheden
vanminimaal 140miljoen mensen insloppenwijken aanzienlijk verbeteren) ookvoor
Afrika en-meerspecifiek -inhetgebied
rond hetVictoriameer te verwezenlijken.

Secundaire steden
Hetproject richtzichexplicietopdeverbeteringvandewatervoorzieningende
saniratiein62secundaire stedenen stadjes
inhetgebiedrondom het Victoriameer.
Waaromjuist desecundairesteden?Kalumuna:"Inhetverledenzijn dekleinerestedenvaakschromelijk verwaarloosd doorde
overheid.Hetmeesteoverheidsgeld ging
naardehoofdsrad enanderegrotesteden.In
mijn stadBukobahebbenacht vande 14wijkenstromend water,deoverigezeszijn niet
aangesloten ophetwaterleidingnet. Het zijn
meestaldewatmeerophetplattelandgeoriënteerdewijken waarookdemeeste armen
wonen.Zijmoetenzichnogbehelpen met
wateruit putten ofuit het meer."
Bukobawaséénvandezesstedendie
eind vorigjaar eenbliksembezoek kregen

vaneendelegatieonderleidingvan directeur
AnnaTibaijuka vanVN-Habitat ende
ministers vanWatervandedrie betrokken
landen.Zijbezochten indriedagen zes bijeenkomsten (tweeperland),waarvooralle
lokalebetrokkenen,zoalsbestuurders,hoofdenvantechnischedepartementen, gezondheidsinspecteurs,deleidingvanNGO'sen
buurtcomités,waren uitgenodigd.

50dollar per capita
Kalumuna woondedebijeenkomst in
zijn woonplaats Bukobabij:"MevrouwTibaijuka maakteduidelijk datdesnelle,ongeplandegroeivanveelstedenendorpen inde
regioeengroteaanslagbetekentvoorde
water-ensanitatievoorzieningen. Hetgevaar
bestaatdatsteedsmeermensen moeren
levenzonderdezebasisvoorzieningen.Dit
berokkent nietalleenhenschade,ookhet
fragiele ecosysteem vanhetVictoriameeren
denabijeomgevingstaatonderzware druk.
Daaromdeedzeeendringendberoepopalle
betrokkenparrijen zichintezettenom het
project telatenslagen.Voorslechts50dollar
percapitakunnen dewatervoorzieningende
sanitatievooréénmiljoen mensen structureelwordenverbeterd.Zo'n kanskrijgen we
nietsnelmeer",vertelt Kalumuna.
"MevrouwTibaijuka noemdealsbelangrijkeingrediënten eengeïntegreerde aanpak
encapaciteitsopbouw.Debelanghebbenden
werdgevraagdactiefmeetedenkenbij het

vertalenvande millenniumdoelstellingen
naardelokalesituatie.Delokaledoelstelling
endemiddelenomdietebereiken moeten
glashelderzijn,zodathetvooriedereenduidelijkiswathetprojectbehelst.Datmoet
lukken.Daarvoorzalikmehoogst persoonlijkinzetten",zegtloco-burgemeester Kalumuna.•"
Tekst:Peter Conradi
Foto's:Roel Burgier
Huishoudenszijnurenbezigomdrinkwatertehalen.
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