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Levenmet overstromingen in Bangladesh
Zohoogalsdezezomerheeft hetwaternognooitgestaan,vertellenooggetuigen mBangladesh.
Sinds25julistaat bijna tweederdevanhetlandonderwaterenis40procentvandehoofdstadDhaka
overstroomd.Miljoenen mensenhebbengeen.toegangmeertotschoondrinkwater.Hetaantalgevallenvandiarree,dysenterieencholeraneemtsnel toe.
Opdeoverstromingen van 15188 na zijn
deoverstromingen vanditjaar deernstigste
indegeschiedenisvanBangladesh.Enkele
feiten:naarschatting30vande140miljoen
inwonersvanBangladesh hebben hun huis
moetenverlaten en hun toevlucht gezocht
opdijken en in hogergelegengebouwen.
Wekenlangmoetenzebivakkeren in tenten
enscholen.Heteconomische levenstaatzo
goedalsstil.Wegenzijn weggespoeld. Het
enigemogelijke vervoerisoverwater.

sonregens heftiger wordendan voorheen.
Zekerisdatveelmeer water meegevoerd
wordtdoorderivieren vanwegedeverregaandeontbossingindebovenloop,waar-

HamidulHuq.
doorhetwater nietmeerwordt vastgehouden.Ookhet meegevoerdeslibzorgtervoor
datrivierbeddingen ondieperwordenenhet
watermeerruimte nodigheeft omwegte
stromen.

Voorzorgsmaatregelen
HamidulHuq:"Jekunt welzeggen
tegen mensendatzemoeten verhuizen naar
veiliger oorden.Maardaarinzitjuistde

Doordeoverstromingisvanhunlemenhuisismetsmeerover.

"Natuurlijk weten wijdatonsdit kan
overkomen,"verteltHamidulHuq,directeurvanUST,éénvandevelelokale ontwikkelingsorganisaties (ondersteund dooronder
meerKerkinactieinUtrecht]:"Jaarlijks heeft
Bangladesh tekampen met overstromingen.
Datiseengegeven,omdatwij indedelta
levenvandeGangesendeBrahmaputra.In
dezomervoerenderivieren hetwaterafuit
deHimalaya.Alsdemoessonregens uitbreken,ishetonvermijdelijk datderivierenal
datwaterniet kunnen verwerkenen buiten
hun oevers treden."

Te laat gewaarschuwd
Snellerdanverwachtechtersteegditjaar
hetwaterpeilvanderuim tweehonderd
rivierarmen diehet vlakkelaaggelegenBangladesh doorsnijden. Deoverheid houdt
dagelijksdewaterstanden bijvanderivieren.Maardezezomerwaszewelerglaat met
dewaarschuwing vandedreigendeoverstromingen.Dorpsbewoners kregen nauwelijks
detijd omhun voedselvoorraad inveiligheid
tebrengen. Hamidul Huq:"Niemand had
verwacht dathetwaterpeilzosnelzohoog
zoukomen testaan.Ditisuitzonderlijk enje
kuntjenauwelijks hiertegen beschermen."
Deskundigen wijzen opdeopwarmingvan
deaarde,waardoordeijskapvanhet Himalaya-gebergtewaarGangesen Brahmaputra
ontspringen,sneller smelt.Ookzoudeklimaatsveranderingertoebijdragen datmoes34
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Dorpsbewonersbivakkerenopeengepaktinhogergelegenscholei

Bewonersmakenzichboosoverdelateoverstrormngswaarschumng.

Desnelstijgenderivierenspoelenoeversweg.

crux.Boerenhebbenookbaarbijoversrromingen:Dankzij deoversrromingen komrer
eenlaagvruchtbaar slibophet landendar
garandeert eengoedeoogstin hervolgende
jaar.Landbouwzorgt voorher hoofdinkomenvanveelmensen.Veel boerenfamilies
nemendeoverstromingen daaromopde
kooptoe.Welkunnen zezorgendatdeschadebeperkrblijft." Zijn organisatie heeft in
verschillendedorpendiejaarlijks dreigen te
overstromen,huizengebouwd dienade
overstromingen blijven staan. Daarnaast
hebbendebewoners hun voedselvoorraden
opverhoogdevloerenopgeslagen.Waterpompenzijn verlengd enwandenvanwaterpurten verhoogd.Hamidul:"Normaal
gesproken duurt eenoverstromingtweeà
drieweken.Daarnakerendebewonersweer
terugenhersrellenzogoedalsmogelijk de
schade." Desituatie indezezomerisechrer
verrevannormaal.Ookindedorpen waar
bewoners voorzorgsmaarregelen hebben
genomen,zijn veelinwonershun voedselvoorraadkwijr enstaan hun waterpompen
onderwater.Zezijn afhankelijk van noodhulpdieoverwaterofuitdelucht moet
worden aangevoerd.

Drinkwater
Drinkwarer vormtéénvandegrootste
problemen.Nier iederdorpheeft waterpurtendiehooggenoegliggen,zodatzeniet
vervuild rakendoorher oppervlaktewater.
Handpompen zijn onderhet wareroppervlakreverdwenen.Veelgevluchte dorpsbewoners hebben niersandersdan het oppervlaktewater.Warerkokenis nauwelijks
mogelijk tijdens deoverstromingen.Ziektes
alsgevolgvanvervuildwaterzijn hetgevolg.
Organisaties alsUnicefdelen chloorrablettenuit,maardaarislangniet iedereenmee
geholpen.Hetuitbreken vandiarree,dysenterieencholera is onvermijdelijk.
Krottenwijkenstaanonderwater,datsterkvervuildisdooropenrioleringen.
Alshetwarerzakr,zullendemeeste
bewonersweernaar hun dorpen terugkeren.
Hamidul:"Bijna iedereenzal reruggaan.
Ookalmoerenzehun huis weercompleer
opnieuw bouwen.Geenboerenfamilie denkt
eroveromwegtegaan.De vruchtbare
grond ishun middelvanbestaan.Watontwikkelingsorganisaries zoalswij kunnen
doen,iszeassisteren bij voorzorgsmaarregelen,zodardeschadeindetoekomst beperkt
blijft." Niemand durft nogeenprognosete
maken vandewerkelijke schade.Zekeriswel
darditéénvandeernsrigsre overstromingen
isindegeschiedenisvanBangladesh.Het
dodental isinmiddelsgestegennaar meer
dan600endeeconomischeschadeloopt in
demiljarden euro's. <Jf
Tekst en foto's:Johannes Odé
HzO

16-2004

35

